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المقّدمة

بني أيديكم خالصة مجموعة كبرية من نصوص الشهيد باسل 

فيها  نشط  التي  العنكبوتية  الشبكة  من  جمعها  تّم  األعرج، 

الشهيد نًرا وتدويًنا يف حساباته الشخصية؛ عىل الفايسبوك، 

اإلخبارية،  القدس  كشبكة  عديدة؛  مدّونات  ويف  وتويرت، 

وموقع »باب الواد« اإللكرتوين التابع »لدائرة سليامن الحلبي 

فيه  عمل  والذي  املعريف«،  والتحّرر  االستعامرية  للدراسات 

الشهيد باحثًا لسنوات عّدة، وصفحة الدائرة عىل الفايسبوك، 

فضاًل عن صفحتْي »نادي زِدين« ومدّونة »الشارع العريب«.

وترتيبها  وتجزئتها،  موضوعيًّا،  املادة  بتصنيف  قمنا  وقد 

عىل أقسام وتصنيفات عدة، وهي ما دّونه ونره الشهيد يف 

عناوين: »املقاومة، الرصاع وأدواته، حرب العصابات، االنتفاضة، 

مفهوم  املجتمع،  الوعي،  الشعبية،  الهبّات  املسلّح،  الكفاح 

السياسية  واألمراض  لآلفات  الشهيد  رؤية  واملقهورين،  القهر 



الكلامت  من  مبجموعة  واختتمناها  وعالجها«،  واالجتامعية 

املوضوعات، وال  كبريًا من  تتناول عدًدا  التي  للشهيد  القصار 

نزعم أنّنا وفّينا الشهيد حّقه وهو الذي يحتاج بنتاجه الغزير 

كامًّ ونوًعا إىل عمل موسوعي، فهو بحّق مّمن ميكننا تكِنيَتهم 

نظر وكتب وقرن  الذي  امليداين«  الوعي  »فارس  بـ  باطمئنان 

القول بالفعل »بال ذرّة رياء«. 
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بطاقة شخصيّة

الشهيد باسل محمود األعرج

تاريخ امليالد: 27.01.1984

العمر: 33 عاًما عند الشهادة

هو ناشٌط فلسطيني، من مواليد قرية الولجة والتي تُعّد 

أهم البؤر الساخنة يف املقاومة الشعبية ضد االستيطان، وضد 

الجدار العنرصي، والتي تقع قرب بيت لحم، وتبعد عن مدينة 

القدس حوايل 5 كيلومرتات.

درس الصيدلة يف مرص، وحصل عىل بكالوريوس يف الصيدلة، 

لكّنه مل يقبل العمل يف الخارج عىل الرغم من العروض الكبرية 

من إحدى الدول الخليجية، وفّضل العودة إىل فلسطني ليعمل 

يف مجاله حوايل سبعة أشهر، ثّم ليرتك مهنة الصيدلة ويتفرغ 

عىل  تعرّفية  لجوالت  ومنظاًّم  وباحثًا  ناشطًا  بصفته  للنضال 

مناطق املقاومة الفلسطينية.
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سليامن  دائــرة   - الفلسطيني  »املتحف  يف  باحثًا  عمل 

فلسطني  تاريخ  توثيق  مروع  عن  مسؤواًل  وكان  الحلبي«، 

الشفهي، والذي يُعرف مبروع »املرسد الزمني«، وهو كاتب 

التاريخ الشفوي. وخالل ست سنوات من العمل، أّسس قاعدة 

من الباحثني تؤمن بأهمية تدوين التاريخ الشفوي للمقاومة 

الفلسطينية.

بعد اندالع انتفاضة القدس يف العام 2015، تعرّض لالعتقال 

من طرف السلطة الفلسطينية مع خمسة معتقلني سياسيني. 

ويف العام 2016، اعتُقل بتهمة التخطيط لعمليات مسلّحة ضد 

العدو اإلرسائييل، ألشهر عدة.

بعد أشهر، وبرتتيب بني السلطة واالحتالل يقيض بإطالق 

العدو  قوات  لتتمّكن  السلطة،  سجون  من  الستة  املعتََقلني 

من اعتقالهم، أطلقت السلطة الفلسطينية رساحه من سجن 

بيتونيا يف رام الله مع رفاقه الذين اعتقلهم الصهاينة فوًرا، إال 

أّن الشهيد كان منتبًها لألمر، فاختفى عن األنظار. وعىل الرغم 

من مداهمة جنود العدو ملنزله ثالث مرّات والتهديد بهدمه، 

إال أنّهم مل يستطيعوا النيل من الشهيد باسل. 

يف أيلول من العام 2016، بدأت سلطات االحتالل مطاردة 

األعرج الذي وصفه جهاز املخابرات اإلرسائييل بأحد أبرز قادة 
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الحراك الشبايب الفلسطيني، بعدما صّنف هذا الحراك تنظياًم 

إرهابيًا.

 ،2017 العام  من  مارس/آذار   6 األعرج يف  باسل  استشهد 

يف  يقطنه  كان  منزاًل  خاصة  إرسائيلية  قوة  اقتحمت  عندما 

مدينة البرية قرب رام الله يف الضفة الغربية وقتلته واختطفت 

جثامنه، بعدما اشتبك األعرج مع القوات املهاِجمة حتى نفاذ 

ذخريته.
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باسل، المثّقف المشتبك

بّدك تصري مثّقف، بّدك تصري ُمشتِبك، 

ما بّدك ُمشتِبك... بال ِمّنك وبال ِمن ثقافتك.

ونحلّل  األعرج«  »باسل  املفّكر  الشهيد  نقرأ  أن  أردنا  إذا 

شيوع  بعد  وُحبًّا،  عرفانًا  الناس  عليها  أجمع  التي  شخصيّته 

الّنضال  أنّنا أمام ظاهرة مميّزة يف حركة  نبأ استشهاده، نجد 

الرغم  العرين. وعىل  القرن  أوائل  املمتّدة من  الفلسطيني، 

من  تُحىص  ال  بنامذج  تذخر  الفلسطينية  املقاومة  أّن  من 

الشهداء األبرار النوعيني، بدًءا من الشهيد السعيد الشيخ عز 

الّدين القّسام يف أحراج يعبد يف ثالثينات القرن املايض، وصواًل 

إىل آخر القرابني، فإّن الشهيد باسل َتيّز مبجموعة من الصفات 

التي تجعله منوذًجا لكّل كادر مؤثّر يف هذه الحقبة من تاريخ 

أهم مميّزات هذه  نحّدد  أن  أردنا  وإذا  الفلسطيني.  النضال 

الّشخصيّة الفّذة، نرى اآليت: 
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أوًل: اإلميان بالله إميانًا عمليًا وبعقيدة قوية، تربط نتائج   

العمل وتحقيق الفعل باإلرادة اإللهية، ال بتوقيت البر، 

بل باإلرادة  اإللهيّة وبروط عىل املجاهد أن يحّققها من 

تحديد  دون  ومن  توقّف  دون  من  وسْعيه  عمله  خالل 

اسرتاتيجية  ألّي  أساسيًّا  عنرًصا  يُعترب  ما  وهذا  لألسقف، 

مالمئة لحرب عصابات ناجحة يف امليدان الفلسطيني.

ثانًيا: فْهم عقل وأيديولوجية وطرق عمل العدو، من خالل   

تجاربه،  ودراسة  ضعفه،  ونقاط  وثقافته،  أدواته،  معرفة 

وحدة  ودروسه  التاريخ  واعتبار  الرصاع،  مجال  يف  خاصة 

التعبري،  لنا  جاز  وإذا  والعمل.  التخطيط  عن  تتجزّأ  ال 

للنضال  التاريخية  الخربة  من  اتّخذ  باسل  الشهيد  فإّن 

سالًحا  الصهيوين  الفلسطيني  الرصاع  ودروس  الفلسطيني 

للعمل والحشد، ومقارعة العدو واالستفادة من الدروس.

ثالًثا: دراسة تجارب حركات التحّرر بعمق، وهضم فلسفة   

حرب العصابات ومدارسها بطريقة العارف الذي يستنبط 

من خالل معرفته املوسوعية الواعية ما يحتاجه يف الرصاع، 

النفسية، واإلعداد  والفكر، والحرب  الثقافة،  عىل مستوى 

الفكري الذي ال ميكن أن ينفّك يف ُعرف الشهيد باسل عن 

املشتِبك.  بثقافة  الشهيد  يسّميه  كان  ما  وهذا  البندقية، 
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جزًءا  العصابات  حرب  يعترب  كان  أنّه  األهّم  ميزته  كانت 

أساسيًّا من مراحل الرصاع الحضاري مع العدو.

والذي  الثوري،  الشعبي  العمل  واإلتقان يف  اإلبداع  رابًعا:   

يُعترب من الروط األساسية لنجاح أّي إسرتاتيجية تحريرية 

األثر  تعترب  التي  وهي  العصابات،  حرب  فلسفة  تعتمد 

حرب  وترسيع  إلنجاح  حيويًا  جــزًءا  والشعبي  الثوري 

التكامل  تعترب  العصابات  تجارب حروب  فكّل  العصابات. 

بني حشد التأييد الشعبي والحراك العسكري جزًءا أساسيًا 

لنجاح حرب العصابات.

خامًسا: عىل الرغم من أنّه درس يف مرص، وكانت شهادته   

تؤهله للعمل خارج فلسطني، إال أّن الشهيد مل يرتك أرضه 

وقضيّته، فعاد إىل الضّفة الغربية لبناء مروع كبري واكبه 

بنفسه، واستطاع بصرٍب فرضه عىل الواقع أن يجد يف رشيحة 

الشباب خري ُمعني، فيزهر زرعه وقت الحاجة عندما عمل 

العريب،  الربيع  االستفادة من فوىض  الصهيوين عىل  العدو 

لتكميم النضال الفلسطيني. 

سادًسا: االستفادة من كل األنشطة النضالية التي كان يقوم   

بها أو يقودها »بصفته ناشطًا مدنيًّا أو كاتبًا أو محارًضا أو 

مجاهًدا« ملْنع العدو الصهيوين من تحقيق قطْع االشتباك 
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يف امليدان الفلسطيني، »وهو ما خطّط له العدو منذ بداية 

الصهيونية  الهجمة  وتعاظُم  العريب«،  بـ»الربيع  ُسّمي  ما 

حاول  الذي  االشتباك  قطْع  ألّن  املنطقة«؛  عىل  واألمريكية 

العدو فرْضه منذ اتفاق أوسلو يعني القضاء عىل أهّم ما 

تلكه الثورة الفلسطينية، وهو الكفاح املسلّح، وكّل الحراك 

املخطّط  هذا  وعى  أنّه  باسل  الشهيد  وتيّز  به.  املرتبط 

مبكرًا، ومن دون أّي لبْس، وعمل يف أغلب املجاالت عىل 

إفشال العدو ومْنعه من تحقيق مبتغاه.

ل للشهيد باسل أنّه أتقن فنون اإلعالم الجديد  سابًعا: يُسجَّ  

ولغة وثقافة العرص، واستطاع فرْض سالح جديد يف معركة 

انترص  ميدان  يف  التدوين  سالح  وهو  العدو،  مع  الوعي 

االفرتاضية،  البيئة  وهو  العدو،  عىل  ورفاقه  الشهيد  فيه 

واستطاع إحراج العدو من خالل توثيق تجاوزاته وجرامئه. 

واألهّم أّن الشهيد وثّق جميع أنشطته وطروحاته وأفكاره 

املتقّدمة عىل وسائل التواصل االجتامعي كامّدة لالستفادة 

والتدريب عن بعد.

من  الفلسطينية،  النضالية  االتجاهات  جميع  قَبول  ثامًنا:   

املقاِومة  الهوية  التحزّب، مع وضوح  استثناء، وعدم  دون 

والدليل  القوية  الحجة  وجْعله  الشهيد،  يتبّناها  كان  التي 

وثقافة الحوار من أولويات برنامجه، فهو الذي قاد ونظّم 
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أكرث من حراك ضد االنقسام الفلسطيني الفلسطيني، وهو 

انتفاضة  إبّان  الغربية  الضّفة  نشطاء  أهم  من  كان  الذي 

إىل  التنويه  )مع  الثالثة  باالنتفاضة  ُسّميت  والتي  القدس 

ومروع  أوسلو  اتفاقيات  أنتجتْه  ملا  الشديدة  محاربته 

دايتون من سلطة محلية فلسطينية متعاِونة مع االحتالل(.

ترتبط  كانت  التي  املتواضعة  املحبَّبة  النفس  تاسًعا:   

املخزون  وتُقّدم  تكلّف،  دون  من  الفلسطيني  بالشباب 

الهائل واملوسوعي املتجّمع يف عقل الشهيد بأسلوب مبّسط 

حيًنا، وعميق حيًنا آخر. وهذه ميزة أخرى ميّزت الشهيد، 

وهي اإلتقان والحرفية يف نْقل الفكر والثقافة حسب سعة 

الجمهور املتلّقي، فلكّل مقام مقال.

عارًشا: طروحاته املتقّدمة يف توضيح فلسفة الشهادة، إن   

املُعتَقد  خالل  من  أو  اإلنساين،  والفكر  الثقافة  خالل  من 

الذي تراه عنده حسينيًا وكربالئيًا بامتياز. ومن الواضح من 

خالل تحليالته أنّه فَِقه الشهادة كام هي، فهو مل يقرنها إال 

بفعل الشهيد، وعاقبة هذا الفعل، وتاليًا مل يكن نخبويًا يف 

لقناعاته  ًسا  مداِفًعا ومؤسِّ كان  بل  الشهادة،  طرح مفهوم 

أّن الجهاد والبندقية هام معيار  التي كان يطرحها، وهي 

الهوية للمثّقف، ومن دون العمل الجهادي يصبح املثّقف 

املناِضل بال هوية. هذا املسار من ربط القول بالفعل هو 
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الطريق الذي سلكه الشهيد يف آخر ساعات عمره الريف؛ 

حيث طبّق نصائحه وأقواله فعليًا، فكان املثّقف املشتِبك 

الرموز،  الذي َختَم حياته بشهادة راقية تضعه يف مصاّف 

وتعلنه أيقونًة للعمل املقاِوم الذي ينبغي أن يدرس هذه 

التطبيقية  الِعرب  منها  ويستخلص  جيًدا،  الفّذة  الشخصية 

الرضورية للنهوض بالجهاد يف فلسطني.

يف تحليٍل لدالالت ألفاظ الشهيد باسل األعرج، وعىل الرغم 

من غزارة ما كتبه وحارَض به، فإّن الشهيد باسل أخفى الكثري 

طْرح  مبنظومة  ترتبط  منهجية  )ألهداف  سطوره  طيّات  يف 

نظريته »املثقف املشتِبك«(.

نظرية  حول  ألفكاره  يُسمح  مل  األفذاذ،  املفّكرين  وكعادة 

النتيجة  أو  الخالصة  حّد  عند  تتوقّف  أن  املشتِبك  املثّقف 

والدالئل  الشواهد  وحْشد  النظرية  طــْرح  من  املتحّصلة 

لتعزيزها. فهو بذكائه املبِدع كان يعرف ما يريده من البداية، 

التجزئة  ويعتمد  إسرتاتيجيًا،  يفّكر  جعلتْه  املعرفة  وهذه 

املرحلية لطْرح األفكار التي تحتويها هذه النظرية.

ولقد وجْدنا يف ذلك خصوصية ُتيّز طريقة الشهيد باسل 

يف التلقني والتقنني، مبعنى أّن الشهيد باسل كان ميتلك نظرية 

أسلوب  اعتمد  لكّنه  املشتِبك،  املثّقف  ملوضوعة  متكاملة 
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التدّرج املعريف يف الكْشف عنها؛ حيث طَرح يف البداية رؤيته 

مدرسة،  مدرسًة  وفنَّدها  العصابات،  حرب  ملدارس  وتحليله 

وبـأسلوب تلقيني جميل.

الواقع  تريح  عىل  وَعــِمــل  املصطلحات،  ناقَش  ثــّم 

إيجابياته  راصًدا  واملقاِوم،  واملعريف  االجتامعي  الفلسطيني 

وسلبياته، واضًعا مجموعة من املقرتحات والبدائل التي ترفع 

بنًدا،  بنًدا  نظريته  يقّدم  بدأ  ثم  واإلنتاج.  الفعل  أثره يف  من 

مشفوعة بشواهد ودالئل مفحمة.

ويف املرحلة األخرية، قّدم من خالل هذه النظرية أطروحة 

انطالقة  منذ  شخصيًا،  وإدارتها  تنفيذها  عىل  عمل  عملية 

فحيث  التدوين؛  عن  نهايئ  بشكل  وتوقّف  القدس،  انتفاضة 

مرجعيًا  بروتوكواًل  أو  قانونًا،  النظرية  تصبح  التطبيق  يبدأ 

للتطبيق. 

كان لسكوت الشهيد باسل يف هذه املرحلة داللة واضحة 

بل  فحسب،  نظرية  ليست  املشتِبك  املثّقف  فكرة  أّن  عىل 

هي تْجَمع النظرية بالتطبيق، وعندها يصبح املثّقف مشتبًكا 

قبل  ما  املرحلة  باسل  الشهيد  دخل  وهنا  مثّقًفا،  واملشتبك 

بعد  »ماذا  األهم:  السؤال  عن  لإلجابة  نظريته  من  النهائية 

املثقف املشتِبك؟«. 
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يف  باسل  الشهيد  عنه  أفصح  واحٌد  جواٌب  السؤال  لهذا 

وصيّته؛ حيث اعترب أّن فعل الشهيد هو كّل قوله، وأكّد عىل 

يقينه مبا هو ذاهب إليه بعد القتل والشهادة: » بال ذرّة رياء«.

إّن املثّقف املشتِبك هو آخر املراحل عىل طريق »املقاوم 

الثورّي« التي تسبق أهّم فكرة كان يهدف لها الشهيد باسل، 

وهي تحّوله عرب الشهادة الحمراء إىل إنسان كامل.

ويف ذلك قال الشهيد بكلامت واضحة ورصيحة: 

أّوًل: »اإلنسان الكامل« هو توصيف فلسفي لنموذج فريد   

جًدا من الثّوار الذين عرفتْهم اإلنسانية.

الكامل«  »اإلنسان  مرجعية  أّن  باسل  الشهيد  يرى  ثانًيا:   

ليست أوروبية، بل هي عاملثالثية/جنوبية)1(، رمزها اإلمام 

الحسني والسيد حسن نرص الله وتيش غيفارا وستيف بيكو 

وفرانز فانون وغسان كنفاين ووديع حداد؛ الذين شّكلوا – 

برأيه - منوذًجا للتكامل بني املقاومة والوعي، بني املقاومة 

كعلم وحقل معريف والوعي املقاِوم، وهذا ما أعطانا املثّقف 

املشتِبك. الفكرة تتمحور أساًسا حول تصوُّر فلسفي لإلنسان 

ومكانته ووظيفته الكونية، وهو ما يستتبع إما إميانًا ِبُحّرية 

إشارة إىل أن منبع الفكرة من العامل الثالث، أو دول الجنوب بحسب التقسيم   )1(
اإلمربيايل للدول والشعوب )شامل وجنوب(.
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اإلنسان ومساواة بني البر، أو عبودية وخضوع والمساواة، 

ومل يكن بال معنى اقتباس الشهيد باسل مثاًل لكالم اإلمام 

الحسني يف رسالته من السجن: »أال إّن الّدعّي ابن الّدعّي 

قد ركّز بني اثنتني، بني السلّة والذلّة، وهيهات مّنا الذلّة«.

يدرك  مقاِوم  وعي  صاحب  هو  املشتِبك  املثّقف  ثالًثا:   

حقيقة وأهمية املروع الذي يناضل من أجله، وارتباطه 

باملروع األكرب عىل املستوى اإلنساين؛ تغيري العامل.

اختّص  باحٌث  فهو  ظاهرة،  األعــرج  باسل  الشهيد  كان 

جوالت  إقامة  ويف  الفلسطينية،  الثورة  تاريخ  عن  البحث  يف 

املادة  كتب  الذي  الباحث  وهو  املقاومة،  تاريخ  يف  معرفية 

األساسية من مرجعيات وبحث لربنامج »باص47« الذي يُبّث 

بصفته   2009 العام  منذ  ُعرَف  الفلسطيني.  التلفزيون  عىل 

ناشطًا ومحرّكًا أساسيًّا لعدٍد كبري من االعتصامات واملظاهرات 

االحتجاجية ضد سلطات االحتالل الصهيونية، واتفاقية أوسلو، 

ومحاربة التطبيع، ومقاطعة البضائع الصهيونية.

لذلك قاد حراكًا شبابيًّا، مل يكن ليقترص عىل اقتحام متجر 

ميدانية  لرحالت  تنظيمه  عىل  وال  االستيطاين،  ليفي«  »رامي 

بهدف التعريف والربْط باألرض الفلسطينية املحتلة، فالعديد 

من مبادراته الوطنية والفكرية خدمت غايته تلك؛ كأن يتصّدر 
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املظاهرات الشعبية ضد االحتالل، ويكون أول املحتّجني عىل 

العام  يف  موفاز«  »شاؤول  السابق  االحتالل  دفاع  وزير  زيارة 

2012، إذ تعرّض للرضب من األمن، وأُصيب بجراح.

بدأ منذ العام 2012 ينشط بشكل مكثّف يف التدوين عىل 

صفحات التواصل االجتامعي، ونر مجموعة من التدوينات 

التي القت رواًجا وانتشاًرا لِعْمقها وغزارة معلوماتها املستّمدة 

التاريخ  يف  الغزيرة  ومعلوماته  املوسوعية  ثقافته  من 

وقاتِل  نيًصا  بـ»ِعش  املَُعْنَون  مقاله  ويُعترب  الفلسطيني، 

كالربغوث« أحد أشهر تدويناته رواًجا.

شّكل باسل سبًقا اجتامعيًّا يف نسيج الثقافة والسالح، فلم 

عليه  فكان  األعرج،  باسل  الشهيد  غليل  وحده  القلم  يشِف 

تقديم الكثري يف ساحة املعركة بصفته مقاتاًل فرديًّا. إّن قناعته 

التي أعرب عنها تثّلت يف أّن »القتال الفردي« هو بديٌل عن 

غياب االنتفاضات الجامعية، وجاء ذلك يف زمن صعب؛ إذ كانت 

االحتالل  إىل  بالنسبة  ذهبية«  »مرحلًة  تشهد  الغربية  الضفة 

الفلسطينية.  األمن  أجهزة  مع  األمني  التنسيق  يخّص  فيام 

املعروفة  النامذج  عن  يختلف  جديًدا  منوذًجا  الشهيد  شّكل 

يف التنظيامت الفلسطينية التقليدية، ويتميّز باملرونة العالية، 

وميكن لهذا الشخص النموذج أن يضّم يف شخصه أهم ميزات 

عنارٍص من حامس وفتح والجهاد اإلسالمي والجبهة الشعبية 
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وغريهم. فهو يُعترب أول شهيد يرتقي يف عملية عسكرية دون 

أهمية  عىل  يدلّل  وهذا  رسمي،  بشكل  فصيل  أّي  يتبّناه  أن 

الشهيد باسل ورفاقه الـ 285 الذين سبقوه يف انتفاضة القدس 

يف الفرتة الواقعة بني شهر أيلول 2015 وحتّى اآلن. 

التي  الصعبة  املرحلة  عىل  شاهًدا  باسل  الشهيد  يُعترب 

التي  السنة  يف  جميعها  الفصائل  إليها  وصلَْت  قد  كانت 

فقد  معنّي،  حزٍب  إىل  منتٍم  غري  لكْونه  استشهاده،  سبقت 

من  املاليني  وعشق  الفلسطينيني،  جميع  تأييد  ذلك  أكسبه 

النشطاء واملقاِومني وُدعاة التحّرر. فالشهيد باسل األعرج كان 

الشعبية  بأشكالها  املقاَومة  مارَس  املقاومني،  صنًفا خاًصا من 

والجامهريية والعسكرية كافّة، وكان قد سبق ذلك مبشاركته 

بالقضية  الناشئ  الجيل  تعريف  خالل  من  الوعي  معركة  يف 

الفلسطينية، وأهّم املحطات التي مرّت بها يف التاريخ القديم 

والحديث.

بفكره وثقافته املوسوعية، عرف الشهيد باسل كيف يُخرج 

الفلسطيني،  والنضايل  املقاِوم  العمل  مجاالت  يف  اإليجابيات 

ماثلة  لتصبح  كمفهوم  يَُوّسعها  أو  جديدة،  بأفكار  ويُطّعمها 

بالتفاصيل أمام املهتّمني املتخّصصني أو العاّمة من الجمهور.



24

مناقشته  الناقدة عند  بنظرته  الشهيد  ينَس  املقابل، مل  يف 

للسلبيات أن يطرح البدائل، فلم يتجّمد أو ينتقد ملجرد النْقد، 

املثّقف  دور  أّن  يعترب  الذي  باسل  الشهيد  خصوصية  وهذه 

املشتِبك هو مالَحظة املعّوقات واآلفات والسلبيات التي تعيق 

النضال ودراستها، وتقديم أطروحات وافية وجّدية ال تغرق يف 

التجربة مدماكًا جديًدا يف خربة  التنظري، بل تجعل من هذه 

املثقف املشتِبك، وأّي سائر عىل طريقه، لتمّكنه من االرتقاء 

مبروعه وتاليف تكرار السلبيات. وسنعرض األفكار التي ناقشها 

النقاش،  أو  للنْقد  الشهيد باسل لجْعل أطروحته حيّة وقابلة 

لتنميتها ورفْدها بأفكار املنظِّرين اآلخرين الذين قد يتفقون 

للجمهور مادة  أّن ميزته هذه قّدمت  إال  أو يختلفون معها، 

جاهزة للتفكري والعمل والتطوير. 



 يف هذه الفصول مختاراٌت 

ماّم تحّدث به باسل األعرج أو كَتبه.
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1. المقاومة

1.1.  الصراع 

إّن هذا رصاٌع وجودي لن ينتهي إال بنهاية أحد الطرفني، 

أو رضوخه الشرتاطات اآلخر، وفعليًا مل نرتك وسيلة يف محاولة 

حّل الرصاع إال استخدمناها، ليتكّشف لنا أّن الرصاع العنيف 

مساحات  ترْك  مع  الحّل  هو  الرصاع  لطبيعة  كأساس  املبارش 

لكل وسائل وأدوات وإسرتاتيجيات متاح استخدامها يف وضعنا.

لحْسم  وسيلة  أفضل  تحديد  مناقشة  صدد  يف  هنا  لسنا 

الرصاع، لكن نتفق جميًعا أنّه من حّق الفلسطينني استخدام 

عن  والدفاع  عليهم  العدوان  رّد  يف  لهم  املُتاحة  الوسائل  كّل 

أنفسهم، وتُحّدد قواعد االشتباك وأخالقياته عرب الرصاع القائم 

واملعادالت والتوازنات التي يتّم فرضها.
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وال  ديني«،  رصاع  إىل  الــرصاع  »تَحوُّل  مقولة  هناك  إّن 

أدري ما املقصود بهذا. وقد اتّفقنا مسبًقا أنّه رصاع وجودي 

عنارص  كّل  محاربة  عىل  يقوم  استيطاين،  احتاليل  استعامري 

هويّتك ويهاجمها، فإّن الدين جزٌء منها، وال تخشوا أن تقولوا 

إّن هنالك عداًء لإلسالم من عدّونا )عرات املرّات سمعناهم 

عنارص  كّل  عىل  إبادة  حرب  هذه  محّمد(،  النبّي  يشتمون 

الهوية، واالّدعاء بأّن الرصاع مل يكن وجٌه من أوجهه دينيًا فيه 

حرف وتجديف عن الحقيقة. 

يجب اإلقرار بأنّه هنالك عداًء وكراهية لليهودية يف داخل 

من  هو  هذه  املسؤولية  يتحّمل  ومن  الفلسطينيني،  أغلب 

استخدم اليهودية ورموزها وأساطريها ومقوالتها، وكتبها لتمرير 

املُجحف  ومن  الضحية.  وليس  االستعامري،  املروع  وتربير 

ومقاربتها  الخليل  يف  ومجزرته  غولدشتاين  صورة  استحضار 

أو تشبيهها بعملية الشهيدين ُعدي وغسان أبو جمل داخل 

معتٍد  مختلفون؛  أطرافها  فإّن  القدس،  يف  اليهودي  الكنيس 

وُمعتدى عليه، حتى لو تشابهت الصورة. 

الرصاع »الداخيل« فعليًّا ال يهّم االحتالل أبًدا ما دام التنافس 

يقوم عىل من يستطيع أن يقنع االحتالل وأمريكا وأوروبا أنّه 

األقدر عىل القيام بالدور الوظيفي للسلطة. 
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يتّم استحضار داعش يف محاولة لثني املجتمع عن خوض 

انتفاضة/ ثورة، عرب القول إّن املصري هو قدوم ظاهرة داعش، 

فإْن كان البعض يحمل يف داخله تخّوفًا حقيقيًّا عىل املجتمع 

الذاتية  مصالحه  عىل  الحفاظ  يحاول  اآلخــر  البعض  فــإّن 

وامتيازاته يف املنظومة الحالية.

حرب ]محاربة[ ظاهرة داعش ال تتّم باالستنكار والتخوف، 

الروح  بّث  إعــادة  عىل  قادر  واٍع  ثوري  منوذج  بإيجاد  بل 

سيخّفف  وهذا  مشرتك،  عدو  ضد  املنطقة  كّل  يف  الوحدوية 

من الخزّان البري االحتياطي املُحتَمل ألْن ينضّم إىل داعش 

الصهيوين،  العدو  للحرب ضد  داِعم  إىل خزّان بري  ليتحّول 

وفاتورة الحرب ضد العدو هي األقل مثًنا من أي حرب أخرى 

يف املنطقة.

1.2.  دور السلطة في الصراع

مل يكن أمجد السكري هو أول عنارص األجهزة األمنية يف 

االحتالل،  ضد  عسكرية  بعملية  يقوم  الذي  االنتفاضة  هذه 

فقد سبقه أبطال يف هذه االنتفاضة مّمن مل يعطوا الدنيّة يف 

رشفهم العسكري وصانوا األمانة. 
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كيف  هو  األقىص  انتفاضة  نهاية  مع  االحتالل  سؤال  كان 

باإلمكان االعتامد عىل عنارص األجهزة األمنية الفلسطينية يف 

حامية أمن االحتالل، ومل يكن السؤال حول األجهزة بل حول 

العنارص.

كان جواب هذا السؤال عرب الخطة التي وضعها دايتون يف 

إعادة تشكيل األجهزة، حيث تّم إبعاد عدد كبري من الضباط 

عنها مّمن لهم تاريخ عسكري ونضايل سابق. كانت السياسة 

مجال  فتح  هي  جانبهم  العدو  يأمن  ال  مّمن  هؤالء  إلبعاد 

من  جًدا  كبري  عدد  ليتقاعد  كامل،  تقاعدي  براتب  التقاعد 

أيديولوجية  حمولة  يحملون  ومّمن  العسكرية،  الخربة  ذوي 

البطولة  مبواقف  مشبعة  ذاكرة  يحملون  ومّمن  زْخمها،  لها 

والتضحية من املعارك املتتالية يف ساحات املواجهة املختلفة.

يف ظّل كّل هذه العملية من القصف الذهني املتتايل، خرج 

عىل  دلياًل  ليكون  هذا،  رفضوا  مّمن  األجهزة  منتسبي  بعض 

مناعة أي منظومة، ولتحمل داللة ُمهّمة أخرى، أال وهي أّن 

أّي أداة قمع تحمل يف داخلها بذور ثورية ستدفع بالناس إىل 

التمرد.

مل تكن رصاصات أمجد لتخرتق أجساد جنود العدو فقط، 

بل جاءت لتستقّر أيًضا يف رأس عملية التنسيق األمني ومروع 
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ورصاصات  هناك،  إىل  سبقتها  برصاصات  لتلحق  دايتون، 

ستلحقها أيًضا.

أطراف  بني  الــرصاع  وأصــول  قواعد  يخرق  أمجد  اليوم، 

السلطة الفلسطينية، وسيتّم إنكاره واتّهامه باتّهامات ما أنزل 

الله بها من سلطان، لكّن كّل هذا لقتل النموذج أمام عنارص 

آخرين يف األجهزة.

مؤسسات  خالل  من  املجتمع  قيادة  يف  السلطة  دور 

إّن  حيث  من  أوسلو،  اتفاق  مبحّددات  تعمل  بريوقراطية 

السلطة عملت عىل تشويه الرموز الوطنية، ومل تكتِف بإفراغها 

من مضامينها، يف محاولة لتشويهها يف عقول الجيل الجديد، 

ما أّدى إىل انتشار ثقافة الخالص الفردي عىل حساب املصلحة 

العامة. وهنا يربز دور املنظامت غري الحكومية يف التخريب 

الناعم. وهنا، من الرضورة أن يعمل القادة الشبابيّون يف داخل 

الجامعية،  الوطنية  القيم  بناء  إعادة  عىل  الشعبي  الحراك 

إلعادة النهوض بالشعب، بعد أن بدأت معاول قوى التخريب 

املحلية واالحتاللية بهدمها.
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1.3.  تكتيكات حرب العصابات

املقاومة الفلسطينية هي تشكيالت عصابية؛ إسرتاتيجياتها 

التي أصبح  الهجينة  الحرب  أو  العصابات،  تتبع ملنطق حرب 

العرب واملسلمون ساداتها يف تجاربنا يف أفغانستان والعراق 

ولبنان وغزة. ال تكون الحرب وفق منطق الحروب النظامية 

والدفاع عن نقاط ثابتة وحدود أبًدا، بالعكس تاما أنت تقوم 

أنت  لتدافع عنه،  الثابت  تلزم موقعك  الكمني، وال  إىل  بجرّه 

تقوم باملناورة والحركة واالنسحاب، والهجوم عىل جوانبه ومن 

الخلف، فال تقيسوا أبًدا عىل الحروب النظامية.

يتحرك كام  أن  لعدّوك  أنت تسمح  العصابات،  يف حروب 

تحّدد  من  أنت  رضبتك،  فترضبه  كمينك  يف  يقع  ليك  يريد 

من  صور  ترى  أن  املمكن  من  يعني  ووقتها،  املعركة  مكان 

املختار،  عمر  شارع  أو  الرمال،  أو  الرسايا،  أو  الكتيبة  ساحة 

إياكم أن تهّد عزميتكم، فاألصل املعركة بنتائجها الكلية، وهذا 

استعراض ال أكرث. 

يف  تساهموا  وال  أبــًدا،  االحتالل  دعاية  بنْر  تقوموا  ال 

استدخال الهزمية، هذه يجب الرتكيز عليها، فرسعان ما سنبدأ 

مثاًل، ال  والنصريات  بيت الهيا  توّغل واسع يف  بالحديث عن 

تقوموا  وال  للمقاومة،  عونًا  وكونوا  الفزع،  بنْر  أبًدا  تقوموا 
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أخالقيات  من  )وانسوين  ببثّه  االحتالل  يقوم  خرب  أي  بنْر 

أيًضا  أنَت  مقاتِل  الصهيوين  الصحايف  فكام  الصحافة،  وحياد 

مقاتِل(. 

بعض  الغتيال  تكتيكية  نوعية  بعمليات  العدو  سيقوم 

وَمن  مات  َمن  النفسية،  الحرب  ضمن  هذا  وكّل  الرموز، 

ألّن  املقاومة؛  وتاُسك  منظومة  عىل  أبًدا  يؤثّر  لن  سيموت 

بنية وتشكيالت املقاومة ليست مركزية، بل أفقية ومنترة، 

لكّن الهدف هو التأثري عىل حواضن املقاومة وأهل املقاومني، 

وهؤالء هم فقط من يستطيعون التأثري عىل رجال املقاومة.

املبارشة ستكون أكرث بكثري من  البرية واملادية  خسائرنا 

عىل  أصاًل  تعتمد  العصابات  فحروب  طبيعي.  وهذا  العدو، 

أقدر  والتحّمل، ونحن  الصرب  البري ومدى  والعنرص  اإلرادة 

منهم بكثري عىل تحّمل الفواتري، فال داعي للمقارنة أو أن تهتز 

لحجم األرقام.

مل تعد حروب اليوم حروبًا وصدامات جيوش فقط، بل هي 

رصاع املجتمعات، لنكن كالبنيان املرصوص، ونلعب مع العدو 

لعبة عّض األصابع، يا مجتمعنا يا مجتمعهم!

خُة أن توازي  يف ظّل ظروٍف معيّنٍة، تستطيع الّسيارُة املفخَّ

يف فعلِها ووظيفتها فْعَل ووظيفة سالح الطرّيان، لقدرتها عىل 
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واستهداف  والحّساسة،  الحيويّة  الحرضيّة  املواقع  استهداف 

قدرتها  إىل  باإلضافة  والّسيطرة،  للتّحكم  الرئيسة  املقرّات 

القصف  نظرية  مع  تتامىش  أنّها  كام  الجمهور،  إرهاب  عىل 

اإلسرتاتيجي.

يف  تاريخها  طوال  عىل  فلسطني  عىل  الحرب  منط  اتّسم 

الّصدامات املتتالية مع االستعامر األورويّب بنمط قتاٍل أورويّب، 

يلجأ إىل التّحصني وبناء القالع. يف املقابل، اتّسم منُط العرب 

الرّسعة،  الّدفاع عن فلسطني بنمِط اإلغارة واالعتامد عىل  يف 

والظاهر  الّدين  بّد لصالح  ال  فكان  واملواجهة.  الحركة  وخّفة 

عىل  بناؤها  تّم  التي  األوروبيّة  القالع  يقوما بهدم  أن  بيربس 

إىل  والركون  املدن،  تلك  احتالل  إعادة  ملْنع  الّشامي  الّساحل 

حصونها املنيعة من ِقبل األوروبيّني.

بالعقلية األوروبيّة نفسها، أراد الصهاينة بناء قالع لهم يف 

فلسطني عرب املستعمرات، وكذلك حافَظ أهل البالد عىل منط 

قتالهم نفسه، ونرى هذا بوضوح يف حرب العام 1948. وقد 

استطاعت خطط الفلسطينيني العسكريّة يف حرب العام 1948 

إفشال مهّمة املستعمرات املتقّدمة كنموذج لقالع عسكريّة، 

وهذا ما وصل له »بن غوريون« يف استنتاجه بأنّه ال أهمية 

سّكان  وإّن  سياسية،  أهمية  بل  املستعمرات،  لتلك  عسكريّة 
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يف  ورهائن  الجيش،  عىل  إىل عبء  تحّولوا  املستعمرات  تلك 

أيدي الفلسطينيني أثناء الحرب.

إىل  العرب  اندفع  التّقسيم،  قرار  بعد  الحرب،  بداية  مع 

للعدّو،  الدميوغرايف  الثقل  عن  القدس  مستعمرات  فْصل 

واملوجود يف الّساحل الفلسطيني. لذلك، شهد باب الواد منذ 

املعارك  أعنف  الحدود  وترسيم  الهدنة  وحتى  األول  اليوم 

وجرى  مستعمرة،  كّل  عىل  الحصار  فرْض  ثّم  ومن  وأشّدها، 

فْصلها عن باقي املستعمرات يف القدس، ومْنع التّواصل فيام 

بينها. وقد جّد العدّو كّل الجّد يف محاولة خلْق هذا التّواصل 

الجغرايّف، إال أنّهم فشلوا بفْضل اإلسرتاتيجية العسكريّة التي 

وضعها الحسيني »الشيخ أمني الحسيني«، واستكملها القائد 

»عبد الله التّل« بعد استشهاد الحسيني.

1.4.  ِعش نيًصا وقاتِل كالبرغوث

بني  غريبة  عالقة  مَنَت  أيًضا  وملــاذا  أدري،  ال  متى  منذ 

الفلسطيني )باملعنى الواسع ليشمل بالد الشام وليس باملعنى 

له  األمر  أّن  أم  العداء  فعاًل  كان  النيص؟ هل  االنتدايب( وبني 

عالقة بتخريب النياص ملزروعات الفالح؟
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والنيص هو حيوان لييل يعيش تحت األرض داخل جحر 

عدة،  ومخارج  مداخل  وله  نسبيًّا،  كبري  املنشأ(،  )طبيعي 

يشبه  ما  هناك  األنفاق  طوال  وعىل  جــًدا،  طويلة  وأنفاق 

تنّقله ودخوله وخروجه طرقًا  النيص يف  اسرتاحات. يستخدم 

محّددة ومعيّنة عّدة، يبدو كأنّها مدروسة، وميلك نوًعا غريبًا 

من البارانويا، أو ما نسّميه فلسطينيًا بالحّس األمنّي.

للنيص حضوٌر واضح جًدا يف الذاكرة الشعبية الفلسطينية، 

أنّه  النيص  الفلسطيني  يصف  الفلسطينية،  الرواية  يف  كذلك 

كائٌن عجيٌب، حاك حوله الفالحون قصًصا ال تنتهي.

جيًدا  تتعلّم  أن  عليك  أنّه  الصيد  يف  درٍس  أول  ويفيد 

سلوكيات الطريدة، فراقَب الفلسطيني نيصه جيًّدا وتعلَّم كل 

يشء عنه، وال بّد للصياد أن يتأقلم )وال يتكيّف(، مع منط حياة 

أّن  حدث  ما  لكن  اصطياده،  ليستطيع  طريدته  وسلوكيات 

الفلسطيني تطبّع تاًما بأطباع النيص، خصوًصا وقت الخطر، 

فكان أن أصبح نيًصا يف عيشه.

ميلك الربغوث إسرتاتيجية قتالية وتكتيك، وتقنيات مذهلة، 

فهو يخّز ويقفز، ثم يعاود الوخز، ويتجّنب بذكاء شديد اليد 

خصمه  قتْل  يستهدف  ال  إنّه  سْحقه،  إىل  الساعية  القدم  أو 

– الكلب مثالً - مبعنى قتْل كامل منظومة العدو، بل إنهاكه 
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من  ومْنعه  وإثارته،  وإزعاجه  منه،  غذائه  عىل  والحصول 

الراحة، وإتالف أعصابه ومعنوياته. ولتحقيق ذلك ال بّد من 

الزمن الالزم للتكاثر. إّن ما يبدأ وكأنّه عدوى موضعية سيصبح 

املهاجمة  املناطق  وتقارُب  التكاثر،  طريق  عن  شاماًل  وباًء 

واندماجها. 

فإننا  العدو  يتقّدم  »عندما  تونغ«)1(:  تيس  »ماو  يقول 

نرتاجع، وعندما يخيّم نناوش، وعندما يتعب نهاجم، وعندما 

يرتاجع نطارده«، ويقوم تنظري ماو تيس تونغ لحرب العصابات 

عىل ما يشبه »حرب الربغوث«.

حّل ماو تيس تونغ معضلة سؤال »كيف تستطيع أّمة غري 

صناعية أن تنترص عىل أّمة صناعية؟«. وكان حّل ماوتيس تونغ 

بأن قام بالتشديد عىل العنارص غري املحسوسة، فالدول القوية 

املحسوسة  األمور  عىل  عادة  تركّز  النظامية  الجيوش  صاحبة 

واألسلحة والشؤون اإلدارية وعدد الجنود، أما ماو تيس فقد 

شّدد عىل: الزمن واملجال واإلرادة، فهو يتجّنب املعركة متخلّيًا 

واستعمل  بالزمن،  املجال  قايض  قد  بهذا  ويكون  األرض  عن 

الزمن لخلق اإلرادة وذلك هو جوهر حرب العصابات.

زعيم الحزب الشيوعي الصيني منذ 1935 حتى وفاته.  )1(
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تاًما  بحربها  تقوم  العصابات  فإّن  التشابه،  سبيل  وعىل 

مثل الربغوث، ويعاين العدو القوي النظامي السلبيات ونقاط 

الضعف نفسها التي يعاين منها املُضيف، أو املُعيل، يف حالة 

الصغر،  شديد  عدو  عنها،  للدفاع  كبرية  مساحة  الربغوث، 

ومنتر يف كل مكان، ورسيع الحركة؛ بحيث يصعب القبض 

عليه، فإن دامت املعركة ما يكفي من الزمن فإّن املضيف ال 

بّد أن يسقط يف ساحة املعركة بسبب اإلجهاد وفقر الدم، دون 

أن يجد ما يهاجمه.

يرح »روبرت تابر«)1( األمر عىل هذا النحو: »وِمن الناحية 

العملية، فإّن الكلب )املضيف أو املعيل( ال ميوت بسبب فقر 

الدم، بل ألنّه يضعف باستمرار بسبب انتشاره إذا استعملنا 

استعملنا  إذا  شعبيته  عدم  وبسبب  العسكرية،  املصطلحات 

استعملنا  إذا  الكلفة  زيادة  وبسبب  السياسية،  املصطلحات 

قادًرا عىل  يعود  فإنّه ال  النهاية  االقتصادية، ويف  املصطلحات 

الدفاع عن نفسه. ويف هذه الفرتة، يكون الربغوث قد تكاثر 

وتحّول إىل وباء بفضل مجموعة طويلة من انتصارات صغرية، 

استطاع فيها كّل واحد أن ميتّص قطرة من الدم.« فِعش نيًصا 

وقاتِل كالربغوث.

والذي  املستضعفني«  »حرب  بكتابه  اشتهر  أمرييك،  وناشط وصحايف  كاتب   )1(
يتناول فيه حرب العصابات وأهّميتها.
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1.5. االنتفاضة

ثورة  انطلقت  الثالثينات،  وبداية  العرينات  نهاية  يف 

الكّف األسود التي كانت أحد أهم عوامل ثورة العام 1936 

يف فلسطني، وتّم إخضاعها تاًما، والقضاء عىل عنارصها خالل 

الناس  يزهد  ما بني شهيد وأسري وطريد. مل  4 شهور، فقضوا 

وقتها يف خيار الكفاح املسلّح، ومل يجرتّوا الخطاب االستعامري 

بأّن الكفاح املسلّح ال طائلة أو فائدة منه، بل راجعوا التجربة 

يف  أخطاءهم.  ليتفادوا  أخرى  ثورات  إىل  وانطلقوا  وحلّلوها، 

قد  الثانية  االنتفاضة  أّن  مقولة  يجرتّ الفلسطينيون  املقابل، 

جلبت الدمار؛ بحيث أصبحوا يزهدون يف أي انتفاضة قادمة، 

خوفًا من النتائج نفسها.

ال أدري متى جلس الفلسطينيون ليقيّموا نتائج االنتفاضة 

الثانية بشكل علمّي بحت، وليقيّموا نتائج التجربة العسكرية 

لها. 

الرمزي  والعنف  علينا،  الحرب  تتوقف  مل  اآلن،  وحتى 

عند  يحدث  الذي  وعادة  املوقف.  سيّدا  الخفي هام  والقمع 

التطبيق،  كيفية  مراجعة  عىل  النقد  يقوم  تجربة  أي  فشل 

وليس النظرية، أو األيديولوجيا التي تقف وراء التجربة.
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مل تكن النتائج كام يتّم تصويرها لنا. أمل تتخلّص غزّة تاًما 

من أّي مستوطن؟ أمل تصل غزّة إىل مرحلة التخندق، أو حتى 

مرحلة الحرب الهجينة كنتيجة لالنتفاضة الثانية؟ أمل تُدّك تل 

فعليًّا  تشبه  األولية  تجاربها  كانت  بصواريخ  والقدس  أبيب 

علب الفليت)1(؟ أمل يتّم تفكيك مستوطنات يف الضفة الغربية 

)جنني ونابلس( ألّن االحتالل مل يعد قادًرا عىل حاميتها ومل يعد 

يتحّمل تكلفة استمرار وجودها؟ أمل تكلّف االنتفاضة العدو 

مليارات الشواكل)2(؟ 

وال تدري ما قامت به االنتفاضة من وقْف ويالت كانت 

تنتظر شعبنا. شخصيًا، أؤمن أّن االنتفاضة أّخرت لفرتٍة عمليَة 

تهجريٍ جديدٍة كان يُعدُّ لها.

1.6. الكفاح المسّلح 

يف  العسكرية  التجربة  دراســة  نعيد  أن  مثاًل  قّررنا  إذا 

فعليًا  السبب  هو  يكن  مل  االنتفاضة  تسليح  فإّن  االنتفاضة، 

أّدت  التي  أخرى هي  عوامل  هنالك  بل  لها،  الّسلبية  باآلثار 

إىل هذا: 

مبيدات حرات.  )1(
جمع شيكل وهو العملة اإلرسائيلية.  )2(



41

القيادة مل تكن عىل قْدر املسؤولية، ومل تستطع أن تنظّم   -

املجتمع، وتُِعّده لحرب شعبية طويلة األمد. 

حمل البعض فهاًم ساذًجا للكفاح املسلّح، وقاموا بتسطيح   -

شديد ملاهيّته، لدرجة أنّه ال يؤثّر عىل توتر السطح وفق 

عبارة »احمل بارودة وطُخ مني مانْعك«.

عدم وجود الوعي الكايف والتحضري النفيس واالجتامعي.  -

غياب التنظيم للقّوات املقاتِلة، والتي أفرزت قيادات من   -

دون كفاءات بعد تصفية الصف األول. 

الحاضنة االجتامعية غائبة تاًما، وهنالك مسافة شاسعة ما   -

بني الجامهري والعمل العسكرّي.

والتكتيكات  واإلسرتاتيجيات  والتجهيز  التحضري  غياب   -

القتالية، فالهدف كان سْقفه أوسلو )الوطن املختزل يف غزة 

والضفة(.

عدم اقتناع البعض أّن الكفاح املسلّح بإمكانه تغيري وقائع   -

ال  التفاوض  لتحسني رشوط  استخدامه  وإمّنا  األرض،  عىل 

أكرث.



42

مل يزهد الناس يف خيار الكفاح املسلّح، ومل يجرتّوا الخطاب 

بل  منه،  فائدة  أو  طائلة  ال  املسلّح  الكفاح  بأّن  االستعامري 

راجعوا التجربة وحلّلوها، وانطلقوا إىل ثورات أخرى ليتفادوا 

أخطاءهم. يف املقابل، يجرتّ الفلسطينيون مقولة أّن االنتفاضة 

أّي  يف  يزهدون  أصبحوا  بحيث  الدمار؛  جلبت  قد  الثانية 

انتفاضة قادمة خوفًا من النتائج نفسها.

والويالت  الدمار  عن  يتكلم  أحدهم  تسمع  عندما  عادة، 

إنتاج  بإعادة  يقوم  هو  فوائد،  وجــود  وعــدم  والخسائر 

لها  هذه  والربوباغاندا  ِبلُغته.  لكن  الصهيونية  الربوباغاندا 

وال  الفلسطيني،  الفضاء  تغيري  يف  تبدأ  متعددة،  عمل  آليات 

تنتهي عند الدعاية الرسمية للسلطة.

مل تكن النتائج كام يتّم تصويرها لنا. أمل تتخلّص غزة تاًما 

من أي مستوطن؟ أمل تصل غزة إىل مرحلة التخندق أو حتى 

مرحلة الحرب الهجينة كنتيجة لالنتفاضة الثانية؟ أمل تُدّك تل 

فعليًّا  تشبه  األولية  تجاربها  كانت  بصواريخ  والقدس  أبيب 

علب الفليت؟ أمل يتّم تفكيك مستوطنات يف الضفة الغربية 

قادًرا عىل حاميتها، ومل  )جنني ونابلس( ألّن االحتالل مل يعد 

االنتفاضة  تكلّف  أمل  وجودها؟  استمرار  تكلفة  يتحمل  يعد 

العدو مليارات الشواكل؟ وال تدري ما قامت به االنتفاضة من 

وقف ويالت كانت تنتظر شعبنا؟ 
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علينا،  املفروضة  االستعامرية  الضبط  أدوات  ظّل  يف 

والظروف املوضوعية التي تحيط العمل املقاِوم، وتدفع باتجاه 

استخدام أدوات بدائية يف القتل، لطاملا ارتبطت باملستضَعفني 

فسّكان أمريكا وأسرتاليا األصليون كانوا يرون استخدام السالح 

األبيض شجاعة أكرب وفضيلة من استخدام السالح الناري. 

أمل تنطلق يف أواسط الثامنينات ثورة السكاكني يف فلسطني؟ 

فإنّها  أخالقيًّا،  أردنا محاكمتها  املستضَعفني وإن  أسلحة  هذه 

أكرث أخالقية وإنسانية من األسلحة املتطّورة الحديثة؛ من مثل 

جاءت  الحديثة  األسلحة  تلك  املوّجه،  والصاروخ  الرباديتور، 

كأدوات إلبادة البر وليس لحْسم الرصاعات، ولتقليل الشعور 

بالذنب واملسؤولية األخالقية والضغط النفيس.

جرى وْصف املقاومة الشعبية التي يقودها ويشارك فيها 

بعض الشابات والشباب يف القرى املعزولة يف فلسطني من ِقبَل 

بعض املتهّكمني باملقاومة الجميلة. وبعدها، تبدأ سلسلة من 

الردح اليل ما بتفهم منو إيش إال انو إنت املسؤول عن وقف 

الكفاح املسلح... طيب يا عّمي عىل راي ستّي َهْي امليدان يا 

حميدان َورْجينا مراجلك وعيب عاليّل مانَْعك.
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الهّبات الّشعبية  .1.7

ستتبعه  الّشعبية  الحالة  يصيب  هدوء  أّي  أّن  املؤكّد  من 

حالُة قمعٍ شديدة جًدا من قبل الّسلطة الفلسطينية والعدّو 

الّصهيوين. 

إذا وقع الهدوء سيكون هناك جرد حساب طويل وصعب 

املجتمع  أّن  الّسابقة. واألسوأ  الفرتة  التمرد يف  لكلِّ محاوالت 

فلن  جديًدا،  ثوريًا  ا  مدًّ منتِظرًا  ذاته،  عىل  انكفأ  قد  سيكون 

تنفع كّل مناشداتكم وقتها وال دعواتكم. ستتلّقون وحيدين 

كّل العقاب الذي سريافقه نوٌع من الرشوة الجامعية للشعب، 

عرب تسهيل اإلجراءات وتخفيف القمع وتقديم الحوافز، هكذا 

كان يتعامل االستعامر دامئًا.

كّل مهتٍم يف الّشأن العاّم ال ميلك إالّ أن يتفاءل، ففي أسوأ 

الفلسطينّي  الوعّي  الحالية  الجامهريية  الهبّة  نقلت  األحوال 

لثورة  أسست  التي  الرباق  هبّة  تاًما  تشبه  نوعيًّة. هي  نقلًة 

العام 1936، وتُشِبُه هبّة الّنفق التي أسست لالنتفاضة الثانية. 

القصد هنا أنّه حتى لو مل تستمر الهبّة الحالية، وتأخذ تطّورها 

نحو انتفاضة، ثّم ثورة، فإنّها ستكون عىل األكيد قد أوصلت 

الّناس لرضورة االستعداد لثورة ضخمة قادمة؛ ليكون التحضري 

لها تحت األرض وبهدوء. وهذا النهج ستُعزِّزُه إجراءات العدّو 



45

التي ستدفع نحو تفريغ الّضفة والداخل من كّل القيادات يف 

الّصف األول والثّاين والثّالث.

األمور تتغرّي، اليوم يُخلق بٌر جديدون، اليوم يُبعث أناٌس 

الّصفوف  تُقلب  اليوم  ووطنهم،  دينهم  يف  الدنيّة  يقبلون  ال 

ليصبح اآلِخرون هم األّولني واألّولون هم اآلِخرين، والقيادات 

التّقليديّة املحليّة التي طاملا ساومت، ومل تكن بقْدر املسؤولية 

يف طريقها لفقدان مواقعها لصالح رشيحة أوسع كثريًا تنظّم 

نفسها أفقيًّا ومن دون تثيل. 

جديدة  إجابة  االشتباك  مناطق  أغلب  يف  اليوم  توَجد 

العمر  املجتمع«. شباٌب يف مقتبل  قدمية عىل سؤال »تنظيم 

مبجموعات عددية صغرية تخرتق الهدوء يف مناطق االشتباك؛ 

لتفرض منطقها عىل القيادة التقليديّة. 

لتتبعها  عدة؛  أفراد  من  مبادرات صغرية  عىل  األمر  يقوم 

يف  لالنخراط  املناطق  ألبناء  تــردُّد  ودون  فورية  استجابة 

االشتباك؛ إما للدفاع أو للهجوم. هذا النوع من العمل الفورّي 

أعاد تعزيز قيم فلسطينية عميقة ومتجذرة، مثل »الرجولية 

املساّمة  الجامعية  الّنضالية  الروح  هذه  وأعاد  والواجب«، 

»الفزعة«، وهي التي تدفع عرات نقاط االشتباك التقليدية 

أو املستحدثة لالشتعال يوميًّا.
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العفوية ال تعني أبًدا غياب التنظيم، بالعكس تاًما، ففيها 

من التنظيم والدقة أكرب بكثري من أّي نوع آخر، خصوًصا أنّها 

تركّز عىل تنظيم االشتباك، وليس تنظيم الّصورة النهائية لجْعل 

واإلنجاز  الفائدة  من  ممكٍن  قدٍر  أكرب  تُنتج  الّسلوكيات  تلك 

يف  الّساحات  كّل  يف  األخرى  املقاومة  أعامل  كل  مع  ليصّب 

التّفاقم  زيادة  نحو  للدفع  واإلنجاز  الفعل  لرتاكم  واحٍد  نهٍر 

الّسيايس واالجتامعّي، والحًقا االقتصادّي للمجتمع.

هو  دورها  أّن  ترى  الفلسطينية  الربجوازية  كانت  لطاملا 

أفرادها  يساهم  أن  دون  املقاومة،  أجل  من  الشعب  تعبئة 

أنفسهم مساهمة جّدية يف الّنضال. والربجوازية تختلف تاًما 

يف طريقة تفكريها عن الطبقات الشعبية )هذا توصيف وليس 

دعوة لإلهانة(. 

روح املغامرة التي تتقن تاًما استغالل اإلمكانيات املتاحة 

واملتوفّرة للوصول إىل الهدف، هي ما ستدفع إىل تفاقم األمور، 

وإىل استمرار الهبّة وتطورها.

القيادة«،  أّن »الّشعب دامئًا يسبق  لطاملا سمعنا مقوالت 

وطبًعا القيادة هي مبجملها من الربجوازية أو مّمن يتشبّهون 

مطالب  صياغة  عن رضورة  أحاديث  تظهر  بدأت  لذلك  بها. 

قابلة للتحقيق الستثامر الهبّة الحالية من ِقبل هؤالء.
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من املفرتض الذهاب إىل نقاش مجتمعّي كامل، انطالقًا من 

أهداٍف  تحديد  النقاش  يكون هدف  بحيث  االشتباك؛  ساحة 

استمرار  رضورة  الرئيس هو  والهدف  مطالب.  ال  للمواجهة 

وأحيانًا  كثريًا،  تعلو  أحيانًا  منخفضة؛  بوترية  ولو  االشتباك 

تعود إىل نفس وتريتها املستمرّة. أما الحديث عن »مطالب«، 

فعادة ما يتبعه مبارشة الحديث عن التمثيل، أّي سؤال »من 

التمثيل  عن  والحديث  باسمه؟«.  ويتحّدث  الشعب  مُيثّل 

التي  الحقيقية  الجموع  عىل  سلطة  مامرسة  مبارشة  تتبعه 

تارس االشتباك، ومامرسة سلطة، أو امتالكها سيدفع مبارشة 

جديدة  بوجوه  سبق  ما  إنتاج  ستعيد  واملساومة  للمساومة، 

وأعامر صغرية.

الثورية  الطبقات  الّشعبيّة هم  والطبقات  الفالحني  إّن 

التنظيم  يف  أساليبها  تبتدع  اليوم  الطبقات  وتلك  الحقيقية، 

بطريقة أفقية بحتة، قادرة عىل توسيع االشتباك، وقادرة عىل 

احتواء كّل من يريد االنضامم.

والحديث  قطًعا،  مرفوض  مطالب  أّي  عن  اليوم  الحديث 

عن أي فعل مركزي وأيّام غضب أيًضا مرفوض، والحديث عن 

قّدمنا  ما  نفسه، وسنخرس  املربّع  إىل  مركزية ستعيدنا  قيادة 

من تضحيات.
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الثّورّي  التّاريخ  تتناول  التّي  األدبيات  يف  تكّررت  لطاملا 

للشعوب بعُض الّشخصيات االستثنائية الجدليّة، والتّي جمَعت 

ما بني الثّورة والبطولة. وتتشابه حكاياُت هذه الّشخصيات يف 

كثري من األحيان؛ من حيث النشأة، والظّروف، واملسرية والّنهاية، 

واألهم أنّها تتشابه يف كيفية تناولها، والتّعاطي معها من قبل 

طريقة  يف  الّناس  انقسم  الحاالت،  هذه  جميع  ففي  الّناس. 

تناولها؛ فبعضهم كانوا يعتربون هؤالء مجرمني مارقني خارجني 

عن القانون، فيام كان يعتربهم آخرون أبطااًل استثنائيني.

التي نتحّدث عنها بخروجها من الطّبقات  الّنامذج  تشرتك 

أكرب قدٍر  املجتمع مّمن يقع عليهم  األكرث مظلوميًة وفقرًا يف 

من االضطهاد. كام أّن غالبيتهم تتشابه يف قصصهم مجموعُة 

ولحظات  الجديد  اإلنسان  هذا  خلق  إىل  أّدت  التي  الظروِف 

امليالد والتّحّول.

نتحّدث عن رجال صنعت تجربتُهم املاديُّة وعيَهم، وبدأت 

سريتُهم بنبْذ املجتمع لهم؛ لينتهوا أبطااًل تغّنت بهم الّنساُء يف 

األعراس، وصدح الرجاُل بأسامئهم ومناقبهم، وأصبحوا مناذَج 

ثّواًرا  إال  يكونوا  مل  رجاٍل  عن  هنا  نتحدُث  والتّمرد.  للبطولة 

منذ اللحظة األوىل يف كّل صفاتهم ومناقبهم وبناهم الّنفسيّة، 

ينخدعوا  ومل  والذكاء،  والجرأة  والتّمرّد  بالّشجاعة  امتازوا 

بالتّزيني وال خضعوا للتّدجني.
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2. مفهوم القهر والمقهورين

أسباب القهر  .2.1

الهزمية  دخلت  فإذا  العقل،  يُهزم  عندما  الحرب  تنتهي 

العقل فأُعلن انتهاء الحرب، ويبدأ الظلم بالتفيّش عندما يقّدم 

املظلوم التنازل بإعطاء السلطة للظامل، السلطة عىل عقله، تلك 

للجسد  بإعطاء مرّبرات  البري ويبدأ  العقل  السلطة مينحها 

الحال  به  يصل  أن  إىل  اآلخر،  تلو  الواحد  التنازالت؛  لتقديم 

بـ  تُسّمى  جديدة  فلسفة  ببناء  ويبدأ  القائم،  الوضع  لقبول 

العقل الكولينيايل، أو عقل املظلوم، أو عقل املضطَهد.

إّن أول ما يقوم به االستعامر هو تعريف املمكن واملستحيل 

للشعوب املضطَهدة، ويعاونه يف ذلك عادة بعض أفراد الشعب، 

ويتم ذلك عرب تقنيات تدّخل مبارشة وغري مبارشة، فال تصّدقوا 
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ما يتّم قوله ونقله ومحاولة زْرعه يف عقولنا، وحاكِموا املقوالت 

وفْق املنطق وقوة التحّرر لدى الشعوب.

مربرات  وإعطاء  بالّدونية  الشعور  معامل  أهــّم  تتجىّل 

ُمقِنعة لقبول الظلم وإهانة الكرامة. ويُعترب هذه النوع من 

التفكري  من  النوع  هذا  ويتطّور  للظامل،  سالح  أقوى  التفكري 

مع الوقت وقبول الواقع واالنخراط يف املنظومة، إىل استلهام 

وعي املضطِهد، أو كام وصفها مالكومل إكس بـ )زنجي البيت( 

الظامل،  بحيث يبدأ هذا املظلوم باستخدام لغة ومصطلحات 

أقىص  أّن  العتقاده  الظامل  وشكل  بشخصية  بالتشبّه  ويبدأ 

سامع  )ظاهرة  الرجل  هذا  شخصية  هي  الحضارة  درجات 

العربية هي ظاهرة حقيقية معرّبة عن استلهام وعي  األغاين 

املضطِهد(، والحًقا يتطّور هذا النوع من االستلهام إىل درجة 

يصبح فيها املضطَهد يستخدم مصطلحات مثل: نحن، عندنا، 

لنا، يف حديثه عن سيّده. مثال: حدث أنّني قابلت شابًّا تأثّر 

جًدا بالثقافة الصهيونية، فكان كّل موضوع نتكلّم فيه يستخدم 

جملة إحنا عنا يف الدولة.

تتجىّل أعىل لحظات التحّرر من هذا العقل - عقل املظلوم 

أو عقل املضطَهد - يف السيطرة الكاملة عىل السلطة الذاتية، 

ال  يشء  عىل  يجربك  أن  أحد  يستطيع  ال  التي  السلطة  تلك 
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تستسيغه، مثل: املأكل، واملرب، واملالبس، والقول، والعمل 

واملوقف.

تحت  والواقعة  املقهورة،  املجتمعات  أبناء  عند  تنشأ 

االستعامر خاصًة، عالقة ازدراء ضمنيّة للذات واآلخر )داخل 

حيث  املجتمع؛  أفــراد  من  غريهم  عىل  فتصّب  املجتمع(، 

يعكسون العار واملأساة ضمن منهجية.

عندما يجاهر املقهور مبقوالت مسيئة لغريه من الواقعني 

بالضعف  شعوره  مدى  عن  يعرّب  هو  إمّنا  ذاته،  القهر  تحت 

والّدونية والذنب، وذلك من أجل الحصول عىل تواُزن نفيس، 

والتخلص ماّم يحيط به من توتٍّر وانفعال.

عندما تقوم فتاة ما بصفع ذلك الجندي، أو تتجّرأ عىل فعل 

ال يتجّرأ الذكر عليه، يقوم الذكر بقياس ذلك عىل نفسه وعدم 

الجندي  ذلك  أمام  ويقارن خضوعه  ذاته،  الفعل  قدرته عىل 

يدفعه الستحضار  ماّم  بالخزي،  فيشعر  الفتاة؛  تلك  بانتفاض 

كل اإلسقاطات السلبية عليها.

عقل   - العقل  هذا  زراعة  كثريًا  الصهيوين  االحتالل  حاول 

املظلوم أو عقل املضطَهد - وتغذيته يف املجتمع الفلسطيني، 

إال أنّه فشل إىل حد ما يف تعميم هذا العقل عىل كامل املجتمع، 

فكان ماّم منع استفحال هذا العقل يف املجتمع مقصوًدا حيًنا 
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وغري مقصود أحيانًا كثرية. فوقوف الشاب أو الطفل أو الشابة 

أمام الجندي املدّجج بالسالح ورفض أوامره، وحتى السخرية 

تحرير  خطوات  من  خطوة  يُعترب  له،  االنصياع  وعدم  منه، 

العقل من تلك السلطة التي منحناها لهم، عرب بناء أصنام لهم 

يف عقولنا، أصنام لجندي ال يُقهر.

يزرع املتسلِّط يف عقل املقهورين ثالث عقد رئيسة:

بالتسفيل،  الشعور  هي  والّدونية:  النقص  عقدة  أوًل:   

الضعف  ومدى  الشخص،  إنسانية  وعدم  الذات،  وتحقري 

. والجهل مقارنة باملتسلِّط القوي، الجميل، املنِتج، املتحرضِّ

بواقعه  بالشعور  املقهور  يبدأ  عندما  العار:  عقدة  ثانًيا:   

الفعيل، يعيش شعوًرا مليئًا بالعار، وال يستطيع أن يتحّمل 

ذلك الواقع؛ فيقوم بإسقاط وإزاحة ذلك العار عىل اآلخر 

املشاِبه له.

ثالًثا: عقدة اضطراب الدميومة: يستحرض املقهور هنا كّل   

يَطاله  أن  من  مستمر  خوف  يف  ويعيش  املايض،  تجارب 

)اميش  االنعزال  إىل  فيَميل  املتسلِّط؛  وإجــراءات  تسلّط 

الحيط الحيط(، أو إىل التاّمهي مع املحتّل.
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يجرح  ترصٌّف  هو  ويهّددهم  املقهورين  يستفّز  ما  أكرث 

ذلك الشكل االجتامعي الزائف الذي يستعمله كغطاء لعاره 

وضعفه بغياب كرامته.

عىل طول الوقت، كّنا منر بثالث مراحل نفسية - خضوع، 

أن  االنتفاض  إىل  نصل  ليك  الرط  وكان   - انتفاض  اضطهاد، 

منّر مبرحلة االضطهاد. يف تلك املرحلة يشعر الناس مبدى الذّل 

والهوان. يف هذه املرحلة، عادة كان يلجأ العدو إىل إجراءاٍت 

للحيلولة دون االنتقال إىل االنتفاض، ولضامن عودة املجتمع 

إىل الخضوع، كان العدو يقوم بعمل حزمتني، حزمة إجراءات 

ألّي  والتحضري  خفي  بشكل  األمنية  القبضة  لتشديد  أمنية 

الثانية  والحزمة  مسارها،  عن  األمور  خرجت  حال  يف  طارئ 

املجتمع  العقابية، ومحاولة رشوة  اإلجراءات  بتخفيف  كانت 

الظرف  وتحسني  للمجتمع،  تسهيالت  وعمل  جامعية،  رشوة 

االقتصادي.

يف مرحلة االضطهاد، ينقسم الناس يف املجتمع إىل أقسام 

عدة؛ قسم يختار بكامل إرادته ليعود إىل مرحلة الخضوع يف 

وأّن  القادمة،  الويالت  من  سيُنجيه  الخضوع  أّن  منه  اعتقاٍد 

يْن، وقسٌم يحاول سْحب املجتمع والدفْع  الّرّ الخضوع أقّل 

به إىل االنتفاض، وهناك قسٌم ثالث عادة يكون هو األكرب، هذا 

القسم الذي ال يعود يتحّمل العبء النفيس الهائل من شعوره 
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بالذل والعار، ويدرك أّن االنتقال إىل مرحلة االنتفاض يحتاج 

إىل تقديم تضحيات حقيقية، فام يقوم به هو أن ينتقل فقط 

املستويات  باقي  لكن عىل  االنتفاض،  إىل  اللغة  عىل مستوى 

األخرى فإنّه يلجأ إىل إزاحة هذا الشعور إىل َمن هم أضعف 

منه يف املجتمع؛ وهذا يعني أن يشعر بأنّه بحاجة ألن ميارِس 

العنف كحاجة رضورية، فيامرسه يف داخل مجتمعه، ويختار 

أهدافًا أسهل وأقّل مثًنا. هذا السلوك يؤّدي إىل ازدياد العنف 

املجتمعي بشكل هائل، فوىض وحوادث سري، ومشاكل وتوتّر، 

ويف الوقت نفسه يقوم بتحميل اآلخرين مسؤولية ما هو فيه.

2.2. مراحل القهر

ميّر املقهور يف ثالث مراحل: 

املرحلة  هذه  تدوم  حيث  والقهر:  الرضوخ  مرحلة  أوًل:   

لفرتة طويلة نسبيًّا، ويشّكل زمن الرضوخ واالستكانة الفرتة 

املظلمة يف تاريخ املجتمع. عرص انحطاط تكون فيه قوى 

)سلطة  الداخيل  والتسلط  )االستعامر(  الخارجي  التسلّط 

أوسلو مثاًل( يف أوج سطْوتها؛ فيكره اإلنسان ذاته، ويوّجه 

عدوانيّته تجاه نفسه ومن يقبع تحت ذات مستوى القهر. 

ثّم يزيح هذه العدوانية ليامرسها تجاه األضعف منه. ويف 
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أكرث  للضعف، وتصبح  املرأة رمزًا  االجتامعية، تثّل  حالتنا 

من تُصّب عليه عدوانية القول والفعل.

العدوانية  الغليان  حالة  اإلنسان  يحّول  االضطهاد:  ثانًيا:   

هًة ضده إىل اآلخرين، بعد عدم تّكنه من  التي كانت موجَّ

ِوزر  ليحّمله  التخلّص منها، ويبحث عن مخطٍئ  أو  كَبْتها 

ذلك الشعور، ليتخلّص من عقدة الذنب والّدونية والعار، 

واضطراب الدميومة - أي عدم قدرة اإلنسان عىل التمّكن 

عىل  سيطرته  فقدان  وبالتايل  والزمان،  املكان  قوى  من 

مصريه - لتخفيف التوترات الداخلية يف نفسه.

ثالًثا: االنتفاض والتمرّد: حيث يسعى املقهور للتخلّص من   

الُعَقد عرب االنتفاض والرّفْض ومواجهة املتسلّط  كل هذه 

والقهر، عرب الكفاح املسلّح، أو املقاومة غري العنيفة.

2.3. الخصائص الذهنيّة للمقهورين

التفكري  طريقة  للمقهورين  الذهنية  الخصائص  توّضح 

والنقد والجدل، وتعطينا ملحة قويّة عن كيفية النقاش الذي 

وطبيعة  والتشتّت،  املوضوع  حول  َترْكزه  وعدم  يحدث، 

االستنتاجات الغريبة أحيانًا.
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الخصائص الذهنية المنهجية

تتميّز باضطراب منهجية التفكري من جهة، وقصور الفكر 

التفكري  منهجية  اضطراب  ويتجىّل  أخرى.  جهة  من  الجديل 

فهناك  النقدي.  الفكر  قصور  من  املقهور  ذهن  يعانيه  مبا 

املوِجبة والسالِبة  األوجه  الجمع يف سياق واحد بني  عْجٌز يف 

األمور؛  تحليل  يف  بعيًدا  الذهاب  عن  ويعجز  )املتضاّدات(، 

ألنه ال يدرك أن لكّل ظاهرة مستويات من العمق، ويكتفي 

باملستويات السطحية التي تشكل عادة قناًعا يخفي الحقيقة، 

ويطلق أحكاًما قطعية نهائية بشكل مضلِّل. أّما ضعف الفكر 

الجديل فهو لّب الذهنية املقهورة، فهي جامدة قطعية أحادية 

وما  الظواهر،  بني  والتفاعل  الرتابط  إدراك  تُخِفق يف  الجانب 

يَنتج عنها من حركية وتغيري.

الخصائص الذهنية االنفعالية

مستوى  عىل  نكوص  من  يرافقها  وما  االنفعاالت  طغيان 

املقهور  عند  ولكنها  األزمــات،  يف  مألوفة  ظاهرة  العقالنية؛ 

تكاد تكون هي األسلوب األسايس، ويعيش يف حالة من التوتر 

االنفعايل، ماّم مينع من التصّدي العقالين املوضوعي للمشكالت 

واألزمات الحياتية.
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3. الوعي

الوعي العام   .3.1

أنّني أصبحُت واعيًا - عىل افرتاض غياب  اّدعيُت  منذ أن 

فكرة الوعي الزائف - مل أعد إىل تبسيط الرصاع أبًدا، مل أعد 

أرى كام تّم تلقيني منذ الصغر أّن هذا رصاٌع بني عرب ويهود، 

بني فلسطيني وإرسائييل، وهجرُت تلك الثنائية إىل غري رجعة، 

تركُت تلك النظرة التبسيطية الساذجة، واقتنعُت بتقسيامت 

عيل رشيعتي وفرانز فانون لهذا العامل.

الوعي - كام يعرّفه علامء النفس – هو حالة عقلية يتميّز 

بها اإلنسان مبَلَكات املحاكَمة املنطقية، الذاتية، اإلدراك الذايت، 

اإلدراك  عىل  القدرة  العقالنية،   / الحكمة  الشعورية،  الحالة 

الحيّس للعالقة بني كيانه الشخيص واملحيط الطبيعي به.
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إّن الوعي هو ما يكون لدى اإلنسان من أفكار ووجهات 

نظر، ومفاهيم عن الحياة والطبيعة حوله. أّما الوعي الزائف 

غري  ومفاهيمه  نظره  ووجهات  اإلنسان  أفكار  تكون  أن  فهو 

متطابقة مع الواقع، أو غري واقعيّة، وتقترص عىل جانٍب معنّي.

للوعي:  بركان  الصديق خالد  تعريف  إىل  أميل جًدا  إنّني 

»ليس مبقدار القراءة والكتابة وحفظ املعلومات بقدر ما هو 

االلتزام باملسؤولية الفردية يف االنحياز املطلق للحق، واألفكار 

النبيلة، وااللتزام بقضايا وحقوق البر والدفاع عنها.«

للوعي  وَكٍّ  وَصْهٍر  تجهيٍل  سياسات  من  مجتمعنا  عاىن 

بوعٍي  استبداله  وتّم  طويلة،  سنوات  مدة  والجمعي  الفردي 

سبيل  يف  كربى  مساهمًة  االحتالل  إجراءات  يف  ساَهم  زائف 

املتواطئ  اإلعالم  مسؤولية  ننكر  وال  األفكار،  هذه  ترسيخ 

التابعة  املدين  املجتمع  ومؤسسات  وكتّاب  ملثّقفني  وأشباهه 

ملنظومة التمويل الخارجي.

مل يحَظ املواطن الفلسطيني عىل حّقه الكامل يف صياغة 

السليم، فيولد ويعيش وميوت يف ظروٍف غري طبيعية،  وْعِيه 

فكيف نطلب منه مواقف طبيعية؟

تعرّضهم  قسمنْي حسب  إىل  الفلسطيني  املجتمع  ينقسم 

لتأثري غري  مبارش، وقسم  لتأثري  يتعرض  االحتالل؛ قسم  لتأثري 
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مبارش. وال أبالغ أبًدا إن قلُت إّن بعض الناس الذين يتعرّضون 

للتأثري غري املبارش يكادون ال يعرفون - أو األصّح ال يشعرون - 

أّن هنالك احتالاًل إال عرب شاشات التلفاز.

فكرة  إليها، وهي  العودة  يجب  بسيطة جًدا  فكرة  هناك 

املسؤولية الفردية تجاه األفراد اآلخرين والجامعة، فعليًا كل 

ِفعل، وكل كلمة تقولها يف هذا الظرف يجب أن تَحسب نتائج 

أن  وفعلك  قولك  املمكن  من  أنّه  كيف  تفعله،  أو  تقوله  ما 

له، لذلك من الرضورة  أو مثبِّطًا  الثوري،  للفعل  يكون دافًعا 

التأيّن والصرب والتفكري والتعلُّم، وأن نسمع أكرث ماّم نتكلم.

يجب مراعاة الرأي العام وكْسبه وعدم معاداته نهائيًّا، فإن 

كنَت تؤمن بالعنف الثوري والكفاح املسلّح كطريق للوصول 

إىل االنعتاق، أوّد أن أذكّرك أّن فرانتز فانون - أشهر منظري 

واضًعا  الثوري  العمل  مراحل  برتتيب  قام   - الثوري  العنف 

مرحلة كسب العقول والقلوب بعد تحديد الهدف واالستعداد.

ليس من الالئق مّمن وضعوا عىل أنفسهم االلتزام األخالقي 

بالدفاع عن الوطن واملجتمع لتحرير األرض والعقل إشعار الناس 

بدونيّتهم والتبخيس فيهم مهام خرج منهم ما ييسء بك، فإن 

مل تتفّهم عقليات الناس وسلوكياتهم، وأنت ال تلك اآلن سلطة 

عليهم، فأنا عىل يقني بأنّنا سنستبدل متسلّطاً مبتسلٍّط آخر. 
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3.2. دور السلطة في معركة الوعي

إىل  ينتمي  جديد«  »فلسطيني  خلْق  عىل  الرّهان  كان 

»بناء  سياسات  يناسب  مبا  َوْعيُه  ُصقل  العسكرية،  املؤسسة 

األّمة« يف الخطّة األمريكية، وليتّم عرب هذا إعادة تأويل عدد 

مفهوم  مع  أيًضا  وترافق  واملفاهيم،  املصطلحات  من  كبري 

العنارص  هؤالء  وعي  يف  زرعها  إىل  سعوا  التي  »االحرتافية« 

ليُفقدوا العسكرية الفلسطينية الثورية أهم عنارصها، أال وهي 

الجانب السيايس يف الشخصية العسكرية؛ ألنّه من املفروض 

أيديولوجية  حمولة  يحمل  ثورة  أي  يف  العسكري  يكون  أن 

وانخراط بالشأن السيايس قادًرا عىل تعويض الفرق يف القوة 

بينه وبني عدّوه.

بالسياسة«  نتدخل  ال  »نحن  تقول  التي  األجهزة  خطاب 

الثائر  حول  الفلسطينية  العسكرية  العقيدة  صياغة  وإعادة 

مثل أي عسكري نظامي آخر يف هذا العامل. 

يف ظل كل هذه العملية من القصف الذهني املتتايل، خرج 

بعض منتسبي األجهزة مّمن رفضوا هذا؛ ليكون دلياًل عىل مناعة 

أي منظومة، ولتحمل داللة مهمة أخرى، أال وهي أّن أّي أداة 

قمع تحمل يف داخلها بذور ثورية ستدفع بالناس إىل التمرّد.
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4. المجتمع

عملية  بوصفه  عام  بشكل  االجتامعي  التكيّف  يُعرف 

عملية  هي  أو  الرصاع،  تجّنب  أو  تقليل  وظيفتها  اجتامعية 

من  الجامعات،  بني  الرصاع  وقْف  إىل  تؤّدي  اجتامعي  تالؤم 

طريق التدعيم املؤقّت أو الدائم للتفاعل السلمي.

أما املضمون النفيّس للتكيّف االجتامعي فيشري إىل السلوك 

الفردي أو السلوك الجامعي الذي يسعى للتوافق مع مواقف 

الرصاع، من خالل تجنُّب كافة مظاهر العداء، من طريق مْنح 

تعويضات اقتصادية واجتامعية ونفسية لجامعة من جامعات 

األقلية. أما التأقلم فقد فرّق علامء االجتامع ما بينه وما بني 

التكيّف بحيث يتم تعريفه عىل أنه تالؤم السلوك اإلنسايّن مع 

ظروف البيئة الطبيعية.

ومواقفنا  للمجتمع  وتحليلنا  رؤيتنا  يف  نتعامل  أن  يجب 

وواقعهم،  الجامهري  وخط  يتناسب  مبا  والسياسية  األخالقية 
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وعلينا إدراك أننا كفلسطينيني نعيش يف زماننْي، زمان عاملي، ما 

بعد حدايث يحمل أخالقياته وقيمه وفلسفته، وزمان فلسطيني 

استعامري، يعود لعرص سابق وظروف سابقة ويحمل أخالقيّات 

وقيم وفلسفة أخرى.

علينا اإلقرار أّن الناظم األول واألسايس والرئييس ألخالقيات 

الدين  أحكام  بني  خليط  هو  الفلسطيني  املجتمع  وأحكام 

التي  املحلية  والقيم  والثقافة  والتقاليد  والعادات  اإلسالمي 

ترّسخت عرب العصور من ثّم يأيت القانون، وال تحتّل مقوالت 

حقوق  وميثاق  الــدويل  القانون  من  املشتّقة  »اإلنسانية« 

يف عرص  السائدة  الليربالية  والقيم  الدولية  والرائع  اإلنسان 

العوملة إىل آخر الهرم يف نواظم أخالقيات املجتمع الفلسطيني.

يف  لألخالق  الرئيسية  النواظم  أحد  هو  الدين  أّن  مبا 

مجتمعنا، فإّن الفقه اإلسالمي تأّخر كثريًا عن مجاراة الحداثة 

وتطّوراتها عىل البرية، ومل يحدث أن تعامل الفقه اإلسالمي 

كثريٍ  حْسم  يتّم  ومل  سابًقا،  فلسطني  بحالة  شبيهة  حالة  مع 

من األحكام الفقهية يف ظّل الدولة الِقطرية القومية وطبيعة 

الحرب الحديثة. 

يتناسب  مبا  الفقه  يف  والتجديد  االجتهاد  لعدم  نتيجة 

العادات  إلرشاك  مضطّرين  أنفسنا  فنجد  العرص،  ومسائل 
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أكرث  ألنّها  الرعي  الُحكم  مع  املجتمعية  والقيم  والتقاليد 

مرونة واستجابة للتطورات والقابلية للتجديد.

ورّد  الدفاع  االعتداء وأوجب  قطًعا  َحرَّم  اإلسالمي  فالفقه 

مكان  لكل  وتصلح  فيها  اجتهاد  ال  قاعدة  وهذه  املعتدي، 

اتّفقنا أّن كامل مجتمع العدو هو معتٍد، وجب  وزمان، فإذا 

علينا رّد االعتداء وال حرمة لدم أحٍد منهم.
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5. اآلفات واألمراض

عىل  ومسيِطرة  وقوية  متنّفذة  رشيحة  سيطرة  ظّل  يف 

القمع  سياسات  ظّل  ويف  االقتصادية،  والبنية  السيايس  القرار 

العلني والخفّي، وسياسات االحتواء وفساد املنظومة، وتغليب 

املصالح الفردية والفئوية وضعف الفصائل وترّهلها، وسيطرة 

العصبية الحزبية وهْجرها للتجديد، ناهيك عن وجود االحتالل 

واالرتباط العضوي للسلطة باملروع االمربيايل وأمواله، كيف 

كيف  بربّك  هذا؟  ظّل  يف  املجلس  وتكتسح  تسيطر  أن  لك 

يف  شرب  عن  بالتنازل  الحّق  له  يكون  أن  انتخاب  لصندوق 

فلسطني؟ 

يتنازل عن 78 % من فلسطني  أنا مع اإلقصاء، من  نعم، 

)املعسكر  العدو  مع  بعالقات  يرتبط  من  إقصاؤه،  يجب 

االستعامري ككل( يجب إقصاؤه، من يحرتف فلسفة اعتذارية 
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يستقيم  وهل  إقصاؤه،  يجب  ويحّقرها  شعبنا  نضاالت  عن 

الوضع من دون إقصاء هذه الفئة املارقة؟

الدولة مقتل الثورة

الكوبية  الثورة  نجاح  كاسرتو عقب  وفيدل  جيفارا  اختلف 

عىل هذه الجدلية، فكانت وجهة نظر جيفارا أنّه من الرضورة 

يف  الثورة،  تصدير  ليستطيعوا  الدولة  عبء  من  الثّوار  تحرُّر 

أّن جيفارا أصاب وكاسرتو  حني خالفه كاسرتو. لكن ما حدث 

بنصف  فكيف  الروط  كاملة  دولة  عن  الكالم  هذا  أخطأ. 

الحالة  عىل  انطبق  جيفارا  رأي  أّن  تالحظ  أن  تستطيع  دولة؟ 

وواجبات  مهاّمت  عبء  أصبح  أوسلو  بعد  أيًضا،  الفلسطينية 

الدولة عىل ظهر الثورة، وعىل حساب التحرير. وبعد الهروب 

الصهيوين من غزة، وانخراط حامس يف السلطة، أصبحت مقيّدة 

بهدنة تتجدد دامئًا ملا يقع عىل عاتقها من مسؤوليات وواجبات.

الفساد السياسي

هذا  إّن  حيث  السيايس،  الفساد  فقط  عنه  سأتحدث  ما 

وجهك،  ولّيت  أينام  ستجده  وتفّشيًا  انتشاًرا  األكرث  الفساد 

ومؤسسات  والفصائل  األحزاب  يف  أدناه،  إىل  الهرم  قمة  من 
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كلهم  النقابية؛  والتشكيالت  الشعبية،  واملنظاّمت  املنظّمة، 

األسايس  القانون  حسب  االنتظار  وعلينا  رشعيتهم،  انتهت 

أمٍر جرَّدوا %41.8 من  بديل، وعندما أجمعوا عىل  النتخاب 

 )2008 الغوث  وكالة  إحصائيات  )حسب  الالجئني  تعداد 

حّقهم يف انتخاب ممثّلني لهم يف املجلس الوطني للحفاظ عىل 

استقرار العرش الهاشمي، وأَسقطوا 1.4 مليون فلسطيني من 

فلسطينيّي الداخل ِمن عىل جداول أعاملهم، فكيف يُداويها 

من كان هو الداء؟

ثقافة أوسلو

عندما أسمع القصص التي يتناقلها َمن هم أكرب مني عمرًا 

عن ثقافة املجتمع الفلسطيني وأخالقه أثناء االنتفاضة األوىل، 

أُصاب بصدمة حقيقية، وكأنّهم يتحدثون عن عامل آخر. عندما 

أرى هذا املجتمع الذي تسيطر عليه حّمى االستهالك وثقافة 

الشعور  وتفيّش  واألخالق،  القيم  وانحطاط  الفردي،  الخالص 

الفصائل  إىل  واالنضامم  الكولنيايل،  العقل  وترّسخ  بالّدونية، 

أصبح لجني الثامر وليس لتقديم التضحية والنضال، أُدرك أّن 

الحّل يف التخلّص من هذا العار.
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فلسفته االعتذارية

مخالًفا  بعّكا  الحلم  سيصبح  فرمبا  قريبًا،  األفظع  انتِظروا 

الدولة،  سياسة  يناهض  حيفا«  إىل  »عائد  اقتناء  للقانون، 

مهاجرًا  تُرك وحيًدا سيصبح  الذي  حصان »محمود درويش« 

غري رشعي، وما زلت أستغرب إرصار أيب مازن عىل أنه ال يريد 

فلسفته  أكرث  أستغربه  وما  »إرسائيل«،  عن  الرعية  سحب 

االعتذارية عن نضاالت شعبنا، إلسقاط رشعية اللقطاء.

تّجار ذكريات )فقط لمن فسدوا وأفسدوا(

يف  تتكّرر  والفلسطيني،  العريب  مجتمعنا  من  مناذج  هذه 

أكرث من شخص، وتأكّْد أنّك قابلَت أحدهم يف حياتك.

وخدمت  الثورة،  يف  حاربت  مناضل،  أنا  األول:  النموذج   -

أربعني سنة، وقّدمت وضّحيت، وجاي بتسألني وبتشّكك 

يف وطنيتي؟ إنت شو قّدمت وشو عملت؟ يا راجل )عفًوا 

ألفظها باللهجة املرصية مع حالة من االستغراب واالستنكار( 

)أستثني  مناضلني  عّنا  ظّل  ما  يا سيدي  أواًل  مناضل شو؟ 

بعض الحاالت(، اليوم عّنا موظفني. ثانيًا، فمنهم من قىض 

ينتظر، وركّزيل يف هاي كويّس، والرط  نحبه ومنهم من 

وبدلتوا  باالبتذال،  النضال  بدلتوا  إنتو  تبديال،  بّدلوا  وما 
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الخنادق بالفنادق... وليش محزّق هلقدي، هّدييل حالك 

حبيبي زملتي ليفقعلك ِعرق. نهبتونا ونهبتوا الثورة، وأخدتوا 

وظائف عالية وبداالت وعموالت وحوافز وُمرافق يحمل 

الجاكيت، وواحد لبَكيت الدخان، وواحد للسيارة وواحد، 

يتخّوثوا عليه والد حرضتك...، يعني فلسطني أعطتك اليل 

ما بيحلم فيه حدا )ولفرتة من الزمن منحتك االحرتام أمام 

العامل أيًضا(، ولو عرفوا ضبّاط الجيش اإلرسائييل عن هاي 

التقاعدية كانوا انضّموا للثورة بدل ما ينضّموا  الضامنات 

للجيش. وليش معّصب ما دام وضعك زينون؟ اخذتوا كل 

ايش وفقدتوا الحرتام وفلسطني ما ظلمت حدا.

النموذج الثاين: األخ قائد شبايب! هيك بيحكوا )مع ابتسامة   -

صفراء ويحاول إظهار التواضع(: طيب سيدي شو بتعمل؟ 

سيادته  وبتقابل  مبؤترات؟  وبتحيك  بتسافر  إنك  غري 

بالتنسيق  وشاطر  عطوفته؟  كالم  عىل  وتثني  ومعاليه، 

مبظاهرات  بتشارك  يعني  جريدة؟  يف  وبتكتب  للندوات، 

ضد االستيطان والجدار؟ عمرك ذقت طعم املياه العادمة 

اليل بريّشوها؟ عمرك حّسيت بلسعة رذاذ الفلفل بعينيك؟ 

املصالحة؟  عشان  تظاهرت  بالعيص؟  انرضبت  عمرك 

تقتحم  حاولت  املفاوضات؟  ضد  املطر  تحت  تظاهرت 
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مؤتر تطبيع؟ بال هبل، أنا نذرت نفيس إليش أكرب من كل 

الحيك هاد، أنا بجهز حايل لقيادة الهبل اليل مثلك.

ويقول  ويثني  بالجامهري  ليخطب  القائد  ذلك  يقف 

بوعد:  خطابه  وينهي  الشهداء،  بأسامء  ويداعبنا  ويستشهد، 

»لن نتخىل عن أي شرب من تراب الوطن«، بعد التصفيق الحاّد 

مبا  تفضحهم  عيونهم  ستجد  الناس  لوجوه  انظر  الــالإرادي، 

يفكرون، وتكاد تسمعهم يتساءلون: »عن أي وطن يتكلم؟«.

الغربية،  الثقافة  عىل  مسبوق  غري  بشكل  تهافتت  أجياٌل 

والتقّمص لثقافة أحادية الجانب! وتحارص األفكار.

»مستغرب«  شخص  لكل  أنظر  أصبحت  شخصيًا  أنــا 

واآلن  االستراق،  مبصطلح  املدين! سمعنا  الحكم  بنظريات 

نحن منارس االستغراب! فام الذي يدفع نشأة أجيال التحرّض 

للعامل  نظرتهم  إىل  العنكبوتية  والشبكة  اإللكرتونيات  وعامل 

الغريب بنظرية التفضيل؛ لتصبح الهجرة للغرب أول أحالمهم؟

الجدلية.  املواضيع  بأخرى، يجب طْرح وإثارة  أو  بطريقٍة 

الفراغ  بحالة  وغريه  الجامعي  شبابنا  وْضع  سيبقى  متى  فإىل 

والضياع؟ وما دور املثّقفني؟ واملؤسسات التي تُعنى بالتنشئة 

االجتامعية، واألرسية؟ وهل من املمكن ألّمة اقرأ التي ال تقرأ 

أن تستيقظ من غيبوبتها وسباتها؟ ومتى ستُعقد االجتامعات 
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صعوًدا؟  به  وترقى  باملجتمع  تهيم  التي  األصعدة  شتّى  عىل 

قال:  كام  محمًدا  نبيّه  ينرص  أن  املسلم  لشبابنا  ميكن  وهل 

»نرُصُت بالشباب؟«. 

حجم العنف املجتمعي املنتِر اآلن هو داللة عىل مدى 

اآلن  الدائرة  والنقاشات  االضطهاد.  بحالة  املجتمع  شعور 

والردح املخزي بني قطاعات من الشعب، إن كانت قطاعات 

مسؤولية  طرف  كل  وتحميل  فكرية،  أو  حزبية  أو  مناطقية 

كل  بصّب  القيام  )حتى  اإلزاحة  عملية  األمر، هو من ضمن 

غضبك عىل السلطة يندرج ضمن عملية اإلزاحة، وتختار هذا 

ألنّه هدف أسهل، وهذا ال ينفي رضورة مقاومة السلطة، لكن 

وفق رشوط وقواعد معينة(. مثاًل، أصبح مطلب رضب راسم 

الكاريكاتري امليسء أكرب من مطلب االنتقام من العدو.

سْحب  يف  واملتخاذلني  العدو  تشارك  أن  توّد  كنت  إن 

املجتمع وإعادته للخضوع، فشارِك يف تلك الحوارات واطّلِع، 

وإن كنت توّد أن تكون من الفئة التي تسحب املجتمع إىل 

االنتفاض فكّف لسانك. 

األحيان  من  كثري  يف  ذلك  ومع  لنا،  يَكيد  من  هنالك  إّن 

استطاعوا أْخذنا عىل حني غرّة ألنّنا مل نتجّهز. 
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األمر ال يحتاج إىل بناء بنية مادية معّقدة جًدا، وليس بحاجة 

إىل موارد ومصادر تَفوق إمكانية املجتمع، األمر بحاجة فقط 

بيوتهم  بأن يحرسوا  الشباب يف كل قرية  إىل مجموعات من 

ونطالب  نردح  نقعد  مش  الذات،  عىل  واالعتامد  وقراهم، 

بحامية، »والله ما حّد بيقدر يحميك إال إيدك«.

»ليش بنقاوم عدو أقوى منا؟«؛ بتحليل الرصاع بيننا وبني 

عدونا، هو رصاع وجودي بحت، فإذا َمِمتِّش َهلْحني فالعدو 

شديدة  برسعة  أو  برسعة  َمَقتلْنيش  إذا  إباديت،  إىل  يسعى 

فبالنهاية أنا يف طور اإلبادة. فكرة أن أقاوم هذا العدو الذي 

مجرّد  وبشكل  األغلب  وعىل  إباديت،  عىل  قادًرا  يكون  رمبا 

وبحسابات القوة هو نعم قادٌر عىل اإلبادة، ولكن الفكرة هي 

رفْض أن أُباد بسهولة، أن تُنغَّص اإلبادة. 

»بقدر أعيش وأنا قاعد يف داري بعيش ومبلّص أنا وأرسيت 

الوجودي  السؤال  بنطرح  بعدين  بس  وأبوي...  وأمي  مرايت 

ليش أنا عايش؟ شو معنى هاي الحياة اليل بدون كرامة بدون 

ما يبقى عندي القدرة عىل رفع الرأس«.



73

كلمات قصار

لواقع  ونرضخ  أمانينا،  من  والتحليل  النقاش  يف  نتجرّد  أن   .1

لعامل  وليس  والتريح،  والتفكيك  التحليل  يف  املجتمع 

ومجتمع آخر متخيَّل نرسمه وفق الهوى.

ال بّد من القول إّن طبيعة الرصاع تحّددها طبيعة املتصارِعني،   .2

واملعتدي هو من حّدد ساحة الحرب ومجاالتها، وهو من 

بدأ ولسنا نحن، وحربنا هي حرب دفاعية بحتة.

الدين  نفي  أبًدا  املمكن  غري  من  إنّه  القول  الواجب  من   .3

كبريًا يف  يشّكل حيّزًا  دام  ما  والرصاع  العام،  املجال  خارج 

هويّة ووعي املجتمع، وما دام ميلك يف داخله قدرة عىل 

تحفيز الناس وتعبئتهم ضّد العدو.

إّن انطالق ثورة فلسطينية هو النموذج األقدر عىل محاربة   .4

الكثري  سيحّل  العدو  ضد  العنف  وتوجيه  داعش،  ظاهرة 



74

من تناقضاتنا الداخلية، ويوفّر فاتورة دم كبرية ندفعها يف 

املنطقة.

لقد تلّكني هؤالء الشهداء وسكنوا يب؛ وال أستطيع الحديث   .5

عنهم بالكالم!

تحرير فلسطني ميّر عرب رقاب آل سعود.   .6

بّدك تصري مثّقف، بّدك تصري ُمشتِبك، ما بّدك ُمشتبك... بال   .7

مّنك وبال من ثقافتك.

كّل ما تدفعه يف املقاومة إذا مل تحصده يف حياتك، فستحصل   .8

عليه الحًقا، املقاومة جدوى مستمرّة.

ال تعتَْد رؤية الصهيوين، حتى ال تألفها عينك قبل عقلك،   .9

صهيونيًّا،  يشاهدون  حينام  غزّة  أبناء  يفعله  ما  افعل  بل 

يركضون باحثني عن حجٍر لرجمه به.

راِع ثقافة املجتمع وال تعاِدها.  .10

تعاَمْل مع املحيط بواقعية، وحاِول املحافظة عىل االتّزان   .11

االنفعايل.

عرِّف الناس حقوقهم وواجباتهم.  .12

عرَّف الناس قدراتهم الذاتية، وتقدير الفروقات الفردية.  .13

حوِّل كل ذلك الغضب باتجاه االحتالل.  .14



75

ال تبالِغ بالشكوى والتذّمر، وال تصبح مغناطيس لألفكار   .15

السيئة؛ ألنّك ستفرّس كل ما يحدث بطريقة سلبية.

الوعي  عىل  والقضاء  القناعات  هذه  تغيري  يف  ساِهم   .16

الزائف.

هو  دورها  أّن  ترى  الفلسطينية  الربجوازية  كانت  لطاملا   .17

تعبئة الشعب من أجل املقاومة، دون أن يساهم أفرادها 

أنفسهم مساهمة جدية يف الّنضال. 
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الصهيوين كتناقض رئييس، أنبئكم بأنّه سيّضل الطريق.
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جلدة  أبو  الّسجن؟  ميالده  كان  وطنيٍّ  بطٍل  من  كم   .22
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الهويات الفرعية.
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الوصيّة

تداولت مواقع التواصل االجتامعي وصيًّة تركها الشهيد يف 

داخل البيت الذي تحّصن فيه، قال فيها:

»تحية العروبة والوطن والتحرير، أّما بعد...

، وقد صعَدت  فإن كنت تقرأ هذا فهذا يعني أيّن قد ِمتُّ

الروح إىل خالقها، وأدعو الله أن أاُلقيَه بقلب سليم مقِبٍل غري 

مدِبٍر بإخالٍص بال ذرّة رياء.

لكم من الصعب أن تكتب وصيّتك، ومنذ سنني انقضت، 

وأنا أتأّمل كل وصايا الشهداء التي كتبوها. لطاملا حرّيتني تلك 

الوصايا، مخترَصة رسيعة، مختزَلة، فاِقدة للبالغة، وال تشفي 

غليلنا يف البحث عن أسئلة الشهادة. وأنا اآلن أسري إىل حتفي 

وهل  أحمقني!  ما  وييل  يا  أجوبتي،  وجدُت  مقتنًعا،  راضيًا 

أن  املفروض  من  كان  الشهيد.  فعل  من  وأفصح  أبلغ  هناك 

أكتب هذا قبل شهوٍر طويلة، إال أّن ما أقعدين عن هذا هو 

أّن هذا سؤالكم أنتم األحياء، فلامذا أجيب أنا عنكم، فَلْتبحثوا 

أنتم... أّما نحن أهل القبور فال نبحث إال عن رحمة الله«.
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